aanbod 2016 - 2017

Impresariaat voor jeugd- en jongerentheater
1 actief - workshops en (dag)projecten
Receptief en

programma

presentatie dagen
dinsdag 8 december 2015

dinsdag 19 januari 2016

Kunstlaan 5 te Hasselt (België)
Aanvang 09.00 uur

Blijmarkt 25 te Zwolle (NL)
Aanvang 09.00 uur

Valentijn Productiehuis Papierazzi 4+ (12) Het Huis

Bergproducties De Grote Beroepenshow 4+ (6) Opslag voor Cacao Poten

van Barm Meneer Hoedjes vangt een vis 6+ (16) Garage TDI

omhoog! 3+ (7) Krijt 10x Daan = Moed 4+ (8) Wat is er mis met mijn vis 3+ (9) Peter

Nou, dag dan maar... 8+ (21) Reuring Theater De Tour van

van Dijk Het boek van Max 3+ (11) Valentijn Productiehuis Toeti Froeti 3+ (12)

Fien 8+ (38)

De Drakentemmer 4+ (13) Theater de Winter Sjaak en de bonenstaak 4+ (14) De

Cultuurcentrum Hasselt

Schouwburg Odeon

Woeste Woning 8+ (15) Het Huis van Barm Help, mijn vader krimpt! 4+ (17) Theatra Smakelijke Sprookjes 4+ (19) Garage TDI Nou, dag dan maar… 8+ (21) Domovoj
Maximus 8+ (22) Victor viert feest 4+ (23) Rat & Spider 8+ (25) Muziektheater Fraseur
De zangeres van de Nijl 8+ (26) Het Huis Speelt Peertje Licht 6+ (27) Harro van Lien
De snelste zebra van de wereld 5+ (29) De Jonge Honden De Vuurtoren 6+ (31) Studio Starmaker Auditie Auditie 6+ (32) Theater de Makkers Gelukzoeker 8+ (33)
Reuring Theater Marie B. 10+ VO (37) Groen en van Lien nieuwe voorstelling* 8+
TG Smeedwerk Othello* 10+ VO Studio BOCK&BAAS info over alle 3 voorstellingen
VO (40)

vo route
Reuring Theater Marie B (37) Studio BOCK&BAAS info over alle 3 voorstellingen:
Cashflow @Junkie 2.0 en Kick Me! (40) TG Smeedwerk Othello*
* zie www.sttprodukties.nl

2
(0) = paginanummer in de brochure

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

inhoud
Presentatiedagen

02

BergProducties
De Grote Beroepenshow 4+

De zangeres van de Nijl 8+
06

Theatergroep Opslag voor Cacao
Poten omhoog! 3+

07

26

Het Huis Speelt
Peertje Licht 6+

Krijt

27

Harro van Lien

STT-produkties

Kunst en cultuur zijn niet uitsluitend leuke vrijetijdsbestedingen, maar bepalen het wel

Impresariaat voor jeugd-

en wee van actieve en passieve cultuurparticipanten. Kunst zet ons aan het denken over

en jongerentheater

onszelf en de wereld om ons heen. Kunst scherpt het associatievermogen, ontwikkelt

Arie Hemmen

verbeeldingskracht en vergroot het abstractievermogen. Kunstonderwijs draagt bij aan
een beter sociaal milieu, betere omgangsvormen tussen mensen en beter begrip tussen

De verdwaalde Viking 8+ VO

28

10x Daan = MOED 4+

08

Het verkeerde been van de koning 6+

28

Speelperiode

Wat is er mis met mijn vis 3+

09

De snelste zebra van de wereld 5+

29

Voorstellingen spelen in

Peter van Dijk

Theaterfiets

Drie kouwelijke mussen 5+

10

Naar Zee 4+ familie

Het boek van Max 3+

10

De Jonge Honden

Nog 100 nachtjes slapen 3+

11

De Vuurtoren 6+

Valentijn productiehuis

principe het hele seizoen
30
31

en alle dagen, behalve als
dit anders staat vermeld.

culturen. Kunstonderwijs heeft dus zin!

In ons aanbod staan kwaliteit, diversiteit en betaalbaarheid voorop
Passie en lef zijn daarbij de sleutelwoorden. Passie maakt voorstellingen boeiend. Lef is
nodig om in deze tijd door te gaan om mooie en bijzondere voorstellingen te maken.

Studio Starmaker

Papierazzi 4+

12

Auditie Auditie 6+

Toeti Froeti 3+

12

Theater De Makkers

De Drakentemmer 4+

13

Gelukzoeker 8+ VO

Theater de Winter

32
33

Theater De Kreet

Vormgeving

In deze brochure vindt u een aanbod van mooie, vaak poëtische en ook indringende

Stam grafisch ontwerp

voorstellingen voor jeugd en jongeren. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan

Zwolle

het ontwikkelen van het gevoelsleven en de creativiteit van de jonge kijker.

Reusachtig Cool 4+

14

De fantastische meneer Vos 6+

34

Sjaak en de bonenstaak 4+

14

Joris en de geheimzinnige toverdrank 7+

35

Drukwerk

De Woeste Woning 8+

15

De dag dat Tommy drie werd 10+ VO

36

Drukwerkdeal Deventer

37

Verspreiding

Theatergroep De Jonge Honden komen het aanbod versterken. Daarnaast komt Theatra

Mailservice Zwolle

(Ida van Dril en Eva Mesman) met een interactieve voorstelling en hebben we Theater de

Het Huis van Barm

Groen & van Lien

Maria Dolores Esperanza,

De zaak Vlaskamp 10+ VO
16

Reuring Theater

Meneer Hoedjes vangt een vis 6+

16

De tour van Fien 8+

38

Help, mijn vader krimpt! 4+

17

Marie B. 10+ VO

39

De Dwerg 4+ familie

STT-produkties is steeds op zoek naar mooi en bruikbaar aanbod. We verwelkomen

Winter mogen overnemen van Lipman en van Pelt.

Studio BOCK&BAAS
18

Theatra
Smakelijke Sprookjes 4+

Nieuwe groepen

dit seizoen een aantal nieuwe groepen. De jonge makers van Theater De Makkers en

de kip die tomaten legt 4+

Fratelli Fiasco

19

Garage TDI - Theater

Cashflow VO

40

Spelers in de klas!

@Junkie 2.0 VO

40

Bij de meeste voorstellingen hebben de spelers workshops ontwikkeld die een verdie-

Kick Me! VO

41

ping geven aan de voorstelling. De workshops worden, per klas, vooraf of achteraf door

Ouderavond voorstellingen

een van de acteurs gegeven.

20

Theater THOT

Domovoj Maximus 8+

21

Puberstrijd VO

Reismuis 4+

22

Buurvrouw voed je kind eens op VO

43

Vernieuwde website

Nou, dag dan maar… 8+

22

Projecten voor de hele school

44

Kijk voor het uitgebreide aanbod op onze vernieuwde website www.sttprodukties.nl

Hijs de zeilen! 6+

23

Theaterproject 1001 Nacht PO

45

Victor viert feest 4+

24

Bamboebouwsel PO

45

Ratjetoe 4+

24

Theaterproject Theaterdag PO

46

Rat and Spider 8+

25

Circusproject PO VO

47

Maarten Mus vliegt erop uit! 4+

4

Muziektheater Fraseur

42

Adresgegevens of contactpersoon niet juist? Laat het ons weten via info@sttprodukties.nl
Ook als u geen prijs meer stelt op toezendingen.

impresariaat

We wensen u veel leesplezier,

info@sttprodukties.nl

Arie Hemmen

0031 (0)570 - 56 46 81

Kijk voor het uitgebreide aanbod op onze website www.sttprodukties.nl
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Bergproducties

Opslag voor cacao

BergProducties wil voorstellingen maken die toegankelijk zijn, die iedereen kan begrijpen

Theatergroep Opslag voor Cacao maakt lichtvoetige, energieke voorstellingen vol humor

én met een diepere onderlaag. BergProducties staat voor een heldere vorm en duidelijke

over sociaal maatschappelijke onderwerpen. De theatergroep staat voor een helder verhaal,

verhaallijn, een fysieke en energieke speelstijl en de afwisseling van humor en ontroering.

duidelijke personages, veel muziek, inventieve decors en een fysieke en interactieve speelstijl.

Poten omhoog! 3+
De Grote Beroepenshow! 4+
In de Grote Beroepenshow leert Kaat je alles
over verschillende beroepen. Weet jij al wat je
later wil worden en wat je dan allemaal moet
kunnen? Een politieman/vrouw, een patatbakker of een kunstenaar? Mag je als dierendokter
bang zijn voor honden? Wat moet je doen als je
als astronaut niet de meer hoogte in durft?
Kan je ook gaan werken als prinses en naar welke school moet je dan? Op al deze vragen geeft
Kaat op geheel eigen wijze antwoord.
De Grote Beroepenshow is een vrolijke en hu-

Grote Willy is een hamsterboef, een stoere hamsterboef. Hij

Een stoere, humoristische, voorstelling

hoeft maar zijn glanzende, grote knaagtanden te laten zien en

over dapper zijn en eigenheid, naar het

iedereen staat te trillen.

prentenboek ‘Poten omhoog!’ van Catharina Valckx.

Zijn zoon Billy is lang niet zo stoer. ’Ik ben bang dat je te aardig
bent Billy.’ ‘Hoezo te aardig’, vraagt Billy. ‘Je bent te lief voor een

Regieadvies Patrizia Esposito | Spel en script

boef. Ik zal je leren hoe je een echte, gevaarlijke hamsterboef

Annemiek Zwierenga, Niekie van den Berg |

wordt. Vandaag krijg je boevenles.’
Na de les stuurt Grote Willy, Billy de prairie op om andere dieren

Muziek Wolfram Reisiger | Vormgeving Bas
Peeperkorn, Doriene van der Wijst | Doelgroep
3+, PO groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Neder-

bang te maken. Al snel komt Billy iemand tegen. Hij zet zijn

lands, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 45

voeten stevig op de grond, maakt zijn rug recht en zoekt zijn

minuten | Max. aantal toeschouwers thea-

boevenstem; ‘Poten omhoog’, piept hij zacht. Zal het Billy lukken

ters 150, school in theater 125, op school 120

om net zo’n gevaarlijke hamsterboef te worden als zijn vader?

moristische voorstelling waar je ook nog iets van

| Speeldagen za. t/m wo. | Foto Caroline Bijl

Opslag voor Cacao
maakt een voorstel
ling rondom het
thema van de Kin
derboekenweek 2016

opsteekt. Spelenderwijs wordt de woordenschat
uitgebreid. Ook ervaren kinderen de betekenis
van deze woorden. Een interactieve theatervoorstelling waarin de kinderen meespelen, zingen
en dansen.
Lesmateriaal: Drama en woordenschat; gekoppeld aan de voorstelling. De lessen kunnen ook
door de actrice na de voorstelling op school gegeven worden.

Regieadvies Patrizia Esposito | Spel en idee Niekie van den Berg | Kostuums Saar van Gerwen | Muziek Wolfram Reisiger
| Liedjes Ietje Boele, Niekie van den Berg | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 3 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf
en de wereld: Mens en Samenleving, Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in theater 125, school 100 | Speelperiode geheel seizoen van do. t/m zo. | Foto Caroline Bijl
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Ook nog te boeken: Wie heeft Monkie gezien? > www.sttprodukties.nl

Ook nog te boeken: Het Prentenpaleis, Rombout Rapvantong, Luita en Groenman
en Mijn te gekke oma > www.sttprodukties.nl

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 en voelt.

10 x Daan = MOED! 4+
Daan heeft zijn zwembroek al aan.

10 x Daan = MOED! gaat over dapper

Maar Daan durft niet.

zijn en samenwerken.

Wat als hij zinkt?

En over in het diepe springen. Want

En dan verdrinkt?

soms kan je in je eentje meer dan je

Was er nog maar een Daan die in zijn plaats kon gaan.

denkt!

Wat is er mis met mijn vis? 3+
Meneertje heeft een oogje op Buurvrouw. Hij

een bijzondere vriendschap. Zal het Meneertje luk-

zoekt al jaren naar de juiste manier om het haar te

ken om erachter te komen wat er mis is met vis?
En kan vis hem helpen zijn gevoel voor Buurvouw
te uiten?

‘Ik ben Daan, aangenaam.’

Krijt biedt scholen de mogelijkheid om

zeggen. Tot ze op een ochtend aanbelt. Ze vraagt

Daar staat een jongen met precies dezelfde zwembroek aan!

er een educatieve les bij te boeken.

of Meneertje op haar vis wil passen. Zenuwachtig
pakt hij de kom aan… Maar wanneer Buurvrouw

‘Ik help je.’ zegt de tweede Daan.
‘Hou jij de BrulleBak dan tegen?
Pas op, daar komt hij aan!’

Regie Annelies van Wieringen | Regieadvies

weg is, zwemt vis geen millimeter meer. Hij eet

Een voorstelling met herkenbare thema’s voor klei-

Annemiek Funneman | Concept en poppen-

niets en zijn gouden sluierstaart is dof. Zelfs een

ne en grote mensen. Over elkaar begrijpen, emo-

gloednieuw kasteel laat hem koud. Zou vis ziek

ties en vriendschap.

spel Cristel Hakvoort | Poppenspel en objecten Raoul Baeten | Tekst Anneloes Rodenhuis

zijn? Er zit nog maar 1 ding op. Meneertje moet

‘BrulleBak?

| Muziek Dennis van Tilburg, Adriaan Groffen

Dat kan ik niet met z’n 2.

| Educatie Willeke de Boer | Doelgroep 4+,

het aan vis zelf vragen. Hij neemt een aanloop

Regie en concept Cristel Hakvoort | Spel Annemiek Fun-

PO groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Nederlands,

en… duikt in de kom!

neman, Nienke Weijsenfeld | Dramaturgie Laura Bonthuis

We moeten een Daan nummer 3!’
Maar 3 moet eerst een plas en durft niet naar de wc.
En 4 wil niet verdwalen, dus iedereen moet mee.

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca.
45 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, school in theater 125, op school 100

In de magische fabel Wat is er mis met mijn vis?

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving,
Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theaters 125, school in theater 100, school 90
| Speelperiode sept. t/m nov. 2016 en jan. - feb. 2017 za. t/m

Wacht eens… 10 x Daan = MOED!

| Speelperiode september t/m november 2016

Durft Daan?

en jan. t/m apr. 2017 | Foto Dennis van Tilburg

een woordenloze taal. Spelenderwijs ontstaat er

8

Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m 3 | Kerndoel(en) Nederlands,

komt een mens in de wereld van een vis. Om elkaar te kunnen begrijpen, zoeken ze samen naar

Of blijft hij voor altijd aan de kant staan?

| Muziek Dennis van Tilburg | Vormgeving Eke Stegeman |

wo. | Illustratie Eke Stegeman

Ook nog te boeken: Nest > www.sttprodukties.nl
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Peter van Dijk
muzikale vertelling

Peter van Dijk vertelt op meeslepende wijze verhalen, 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 alles mogelijk is.
11

Drie Kouwelijke Mussen 5+

Het boek van Max 3+

Eens heette hij Lammert en had een saaie baan.

Kleine Max weet het zeker. Hij is een muis.

Spel Peter van Dijk | Liedjes Dick Dijkman | Doelgroep 3+, PO

Een peuter- kleutervoorstelling gebaseerd

Nu fietst hij door het leven als de ietwat excentrie-

Hij heeft het gelezen in ‘Het grote boek dat alles

groep 1-2 | Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie |

op het prentenboek Nog 100 nachtjes

ke meneer Lambèrt. Meneer Lambèrt doet alleen

weet’. Daarin staat dat muizen grijs zijn, net als

Duur ca. 40 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125,

slapen van Milja Praagman. Uitgeverij

nog die dingen waar hij zelf ZIN in heeft. Hij vertelt

hij! Dat ze grote oren hebben en een dunne staart,

en zingt over de dieren die hij onderweg ontmoet.

precies zoals hijzelf! Maar als kleine Max wil gaan

Deze dieren hebben net als meneer Lambèrt al-

slapen in een muizenhol bij de andere muizen,

lemaal iets eigenZINnigs.

moet er wel het nodige verbouwd worden. Zo’n

Neem nou de drie kouwelijke mussen, Zwartbes-

grote muis hebben de muizen nog nooit gezien…

sie de kip of het konijn dat zich schaamt voor zijn
staart. In hun gedrag lijken deze dieren wel erg

‘Het boek van Max’ is een muzikale vertelling

veel op ons, mensen.

waarin de tegenstelling groot en klein op een
grappige manier wordt uitgespeeld. Het gaat over

Ontdek de overeenkomsten in deze muzikale in-

anders zijn, maar er toch bij horen. Dat je niet alles

teractieve voorstelling, gebaseerd op teksten van

moet geloven wat je leest en dat boeken daarom

Annie M.G. Schmidt.

niet zonder plaatjes kunnen.

Regieadvies Henk de Reus | Spel en zang Peter van Dijk |

Het boek van Max is gebaseerd op het gelijk-

Idee Arie Hemmen | Doelgroep 5+, PO groep 3 tot en met 6

namige prentenboek van Pippa Goedhart.

| Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving | Duur

Nog 100 nachtjes slapen 3+
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.

Het knippen is al een feest.

seizoen | Foto Rob de Reu

Het boek van Max

Leopold 2011.
Regieadvies Daniëlle Dommisse | Spel Peter van
Dijk | Liedjes Dick Dijkman | Vormgeving Kleur
je Hart - Susanne Hurenkamp | Doelgroep 3+, PO

Knip knip knip door de hele stad...

school in theater 100, op school 90 | Speelperiode geheel

10

| Foto Ruud Ploeg

Knip knip in de jurk aan de waslijn.

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

Drie Kouwelijke Mussen

school in theater 100, op school 90 | Speelperiode geheel seizoen

Nog 100 nachtjes slapen >

Ook nog te boeken: Otjes Vader en Zlateh de Geit > www.sttprodukties.nl

groep 1-2 | Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 40 minuten | Max.
aantal toeschouwers theater 125, school in
theater 100, op school 90 | Speelperiode
geheel seizoen | Foto Ruud Ploeg

Valentijn
productiehuis voor beeldend theater

Valentijn maakt warme, knusse voorstellingen voor jong publiek. In de voorstellingen staan
positieve thema’s centraal, zoals moed, geloof in jezelf en vertrouwen. Met het oprichten
van een productiehuis biedt Valentijn jonge (poppen)spelers een podium en stimuleert hen
in hun professionele ontwikkeling.

Papierazzi 4+

De makers lieten zich inspireren door de tekeningen van Mies van Hout. Mies maakte het prentenboek voor de Kinderboekenweek 2015.

Een, twee, drie, vier: een land van wit papier…
Lang geleden, ver hier vandaan, was er zo’n land:

Regie, concept en idee Elly Bakker | Eindregie Ingrid van

het koninkrijk Papierië! Planten en dieren, bomen

Leeuwen | Spel Joeso Peters, Silas Neumann | Muziek Joeso

en huizen, bergen en zeeën, zelfs de mensen zijn

Peters | Tekeningen Pascale Snijders-Verheyden | Doel-

er van papier.

groep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Nederlands,
Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving,
Kunstzinnige Oriëntatie | Duur 45 minuten | Max. aantal

Op een dag … woei!... steekt er een windje op.

toeschouwers theater 150, school in theater 125, op school

En oh nee… het mooie prinsesje Papierella waait

100 | Speelperiode geheel seizoen op do. t/m zo. | Foto

weg. Waarheen? Waar is ze? Wie haar vóór volle

Froukje de Jong | Mogelijk gemaakt door Provincie Dren-

maan zonder scheuren veilig thuisbrengt, mag

the, Waarborgfonds Meppel, Stichting Het Burgerweeshuis,

met haar trouwen. Boerenzoon Papierino is niet

Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Albino

zo sterk en slim als zijn grotere broers. Toch gaat

Papierazzi

hij op pad. Is hij geknipt voor het avontuur en zal

Toetie Froetie

hij Papierella vinden? Een sprookje, met papier in

Vroeger maakte Willeke samen met haar zusje de

| Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur

de hoofdrol.

mooiste dingen van groente en fruit. Dieren, voer-

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

tuigen en zelfs poppetjes! En ze verzonnen span-

school in theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel

Er is educatief materiaal beschikbaar over spelen

nende verhalen over mannetje Pomme!

en werken met papier.

Weet je wat? Het is zo rustig, Willeke gaat mannetje Pomme maken. Pompedom, pompedom,

seizoen

De Drakentemmer 4+

Regie en idee Elly Bakker | Regieadvies Ingrid van Leeu-

ik ben mannetje Pomme en ik ben helemaal niet

wen | Spel Joeso Peters | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 |

dom! Nee, mannetje Pomme is dapper! Hij gaat

Op het eiland ‘Krijt’ kennen de mensen alleen

op reis naar het land waar de sinaasappels aan de

zwart en wit. Ooit is alle kleur uit hun leven ver-

bomen groeien, dat wil hij wel eens zien!

dwenen. Dat was het werk van de vuurdraak,

Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Natuur en Techniek, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 45
minuten | Max. aantal toeschouwers theater 100, school

maar niemand kent het waarom.

in theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen

Toetie Froetie is een vrolijke voorstelling waarin

Totdat een klein, dapper en nieuwsgierig jongetje

gespeeld wordt met materiaal uit de leefomge-

opstaat en op zoek gaat naar het antwoord op

ving van kinderen. Met deze productie probeert

deze geheimzinnige vraag. Slaagt hij erin het ge-

Willeke de fantasie van kinderen te prikkelen en

heim van de draak op te lossen?

Bim bam…ding dong… doet het carillon. Willeke

ze te verrassen met het spelen met groente en

Twee acteurs vertellen het verhaal met woorden,

stond vroeger samen met haar vader en haar zusje

fruit.

liedjes en tekeningen. Met bordkrijt wordt deze

op za. t/m di. | Foto Froukje de Jong

Toeti Froeti 3+

voorstelling verbeeld....en soms ook weer uitge-

op de markt met een groentekraam. Maar haar
vader is nu te oud om te werken en haar zusje
woont helemaal in Spanje.

Regie en idee Elly Bakker | Regieadvies Ingrid van Leeu-

veegd. De drakentemmer is een getekend verhaal

wen | Spel Willeke de Boer | Doelgroep 3+, PO groep 1-2

en gaat over jezelf durven zijn en vriendschap.
De Drakentemmer
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Ook nog te boeken: Kartonus, Biggetjes roze, Het circus is begonnen en

Los Patatos Banditos > www.sttprodukties.nl

theater

de Winter

John de Winter is poppenspeler, acteur en

Bij Theater de Winter is er altijd een balans tussen beeldtaal en het gesproken woord. Naast

verteller en ontwikkelde een eigenzinnige

theatermaker is John stemacteur, o.a. de stem van Knorretje in Winnie de Poeh, en speelde

speelstijl. John kiest voor een bestaand

hij de mol Moffel in Koekeloere voor NOT-Schooltelevisie.

verhaal met een stevige rode draad.

Reusachtig Cool 4+
Je zal maar een reus zijn, door je broer in zee
gegooid worden, gered worden door een magi-

Het bekende Engelse volksverhaal is door John de

tuin terecht, dan verdwijnt ie spoorloos. En dan

Winter bewerkt tot een productie die gaat over

heb je nog de bewoner van het huis. Een enge

ouders, zonen en een bonenstaak die als een na-

man die nog het meest op een oude tovenaar

velstreng de aarde met de hemel verbindt.

lijkt, met ontploft haar en een enorme haakneus. Het huis draagt een geheim in zich. Het

sche vis en een beetje een getikte oma hebben.
Uiteindelijk kom je er achter dat je de zoon van

Spel John de Winter, Martine van Ditzhuijzen | Script John

huis… leeft!

de Winter | Poppen - kostuums Kathelijne Monnens |

Iedereen verklaart Thomas voor gek, maar

een koning bent. Je moet de strijd aangaan met

Decor Paul Veldhoen, Robin van der Werff | Muziek René

je kwaadaardige broer om de liefde van je leven

Aubry | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en)

te redden en uiteindelijk koning te worden. Dat

Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 55 minuten

en ontdekken het verrassende geheim van de

| Max. aantal toeschouwers theater 150, school in thea-

woeste woning. Dingen zijn niet altijd zoals ze

ter 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen op

lijken…

aanvraag | Foto Aapstudios

De Woeste Woning is geïnspireerd op de ani-

alles overkomt Finn Mc Cool. Een vrolijk en spannend Iers volksverhaal.

Loena gelooft hem. Ze gaan op onderzoek uit

matiefilm Monsterhouse van Steven Spielberg.

Regie Virga Lipman | Spel John de Winter, Martine van

De Woeste Woning 8+

Ditzhuijzen | Script Rob Bloemkolk | Kostuums Kathelijne
Monnens | Decor Diego Terroba, Paul Lubbers | Muziek
X-plosief | Poppen Robin van der Werff | Doelgroep 4+,

Regie Merel van Gaalen | Spel John de Winter | Script
Merel van Gaalen, John de Winter | Poppen en decor

Thomas is ervan overtuigd dat het spookt in het

Jochen Lange | Muziek Gertjan Pasveer | Sonologie

nige Oriëntatie | Duur ca. 55 minuten | Max. aantal toe-

huis aan de overkant. Hij heeft het allemaal ge-

Ernst van der Loo | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8

schouwers theater 150, school in theater 125, op school

zien. Lichten die plotseling aan gaan, ramen die

| Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie |

100 | Speelperiode geheel seizoen op aanvraag | Foto Ton

op ogen lijken, krakend hout alsof een monster

PO groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzin-

Poortvliet

Sjaak en de bonenstaak 4+

zich schuilhoudt. Komt je bal per ongeluk in de

Reusachtig Cool

Duur ca. 50 minuten| Max. aantal toeschouwers theater 150, school in theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen | Foto Theater de Winter

Sjaak en de bonenstaak De Woeste Woning

Voorbij de wolken, tussen de sterren, in de zevende hemel, wordt er een prinsje geboren. De
koningin is dolblij; de koning niet echt, want het
prinsje is erg lelijk. Dus geeft de koning opdracht
aan de wind om het prinsje te verstoppen op een
plaats, waar niemand hem kan vinden. Maar de
koningin gaat op zoek en met de hulp van het
jongetje Sjaak, een zakje toverbonen, een bonenstaak en een snufje wind en wolken, komt alles
weer goed. En zo hoort dat ook in een sprookje.
14

15

Verteltheater met poppen

Het Huis van Barm

Maria Dolores Esperanza,
de kip die tomaten legt 4+
Op een ochtend zijn bij de boer alle boerderijdie-

Het Huis van Barm wil het publiek ontroeren door magie en verwondering te creëren in beeld
en beweging. Levensechte poppen verrassen daarbij niet alleen het publiek, maar ook de
speler(s) zelf.

Regie Pieter Vrijman | Spel Daniëlle Dommisse, Peter van Dijk

maar aandringen. Om van hem af te zijn, wenst

Zomaar plotseling is Sophie haar vader weer terug.

| Tekstbewerking Pieter Vrijman | Poppen Gitta Lichthart |

meneer Hoedjes iets kleins. Had hij dat maar nooit

‘Uit het niets’, zegt vader.

Muziek Luuk Degen | Vormgeving Hubertus de Jong, Lex

gedaan.

Nu vader terug is, kan Sophie de hele wereld aan.

Dommisse | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 6 | Kerndoel(en)
Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 45 minuten |

Wat wil je met een vader die zo groot is als de

ren vertrokken. Ze kunnen niet meer tegen de cha-

Max. aantal toeschouwers theater 175, school in theater

Een vertelling over liefde, verleiding en de stem van

flat waarin je woont, die op school de juiste ant-

cha-cha-muziek. Muziek waar de boer dol op is.

150, op school 125 | Speelperiode geheel seizoen op za. t/m

je hart, gebaseerd op het gelijknamige boek van

woorden in je oor fluistert en die je leert hoe je

De boer gaat op zoek naar nieuwe boerderijdie-

do. | Foto Ruud Ploeg

Koos Meinderts.

voor jezelf op moet komen. Van vader leert Sophie

Meneer Hoedjes vangt
een vis 6+

Regie Niels Brandaan Cotterink | Tekst Koos Meinderts |

meer vader krimpt. ‘Als ik je niet meer zie, zal ik je

Spel en tekstbewerking Daniëlle Dommisse | Vormgeving

vergeten’, zegt Sophie. ‘Je vergeet me nooit en ik

moedig te zijn. Hoe moediger Sophie wordt, hoe

ren. Bij Gerard’s dierenwinkel ontmoet hij Marie,
een kip die nog nooit een ei heeft gelegd. Hij mag
haar gratis meenemen. Als blijkt dat Marie geen
eieren legt maar sappige tomaten, is een bloeiend
tomatenhandeltje het gevolg. Gerard heeft spijt

Niels Brandaan Cotterink | Doelgroep 6+, PO groep 3 t/m 6 |
Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:

vergeet jou nooit’, zegt vader.

Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 45

dat hij Marie heeft weggegeven. Als een brute kok

‘En nu?’, vraagt de vis.‘Wat ga je nu met me doen?’

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, school in

Een vertelvoorstelling in de vorm van een levend

ook nog ontdekt dat Marie geen kip is maar een

Meneer Hoedjes aarzelt en zegt dan: ’Ik was eigenlijk

theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen op

prentenboek met poppen en objecten over moed

overheerlijke Zuid-Amerikaanse tomaatvogel en

van plan je kop eraf te hakken en je op te eten.’

za. t/m do. | Foto Ruud Ploeg

en de kracht van fantasie.

haar ontvoert, is het hek van de dam. Samen met

‘Gelijk heb je’, zegt de vis. ’Je zit niet voor niets de

Charlotte, een lieftallige agente, wordt alles op al-

hele dag te vissen. Ga je gang, sla me dood en vreet

Help, mijn vader krimpt! 4+

Regie Pieter Vrijman | Spel Daniëlle Dommisse | Tekst Pie-

les gezet om Marie te redden.

me op. Ik ben er klaar voor.’
‘Ik niet’, zegt meneer Hoedjes. ‘Ik laat je vrij.’

Een knotsgek verhaal, waarin niets is wat het lijkt!

Waar kom jij nou vandaan?

ter Vrijman, Daniëlle Dommisse | Poppen Susie Endenburg,
Daniëlle Dommisse | Vormgeving Harm Naaijer | Doelgroep
4+, PO groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie

Uit het niets.

op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige

Naar het gelijknamige boek van Paul van Oevelen

Meneer Hoedjes schenkt de vis de vrijheid. In ruil

Uit het niets?

Oriëntatie | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschou-

en Tom Hautekiet.

daarvoor mag hij een wens doen. Meneer Hoedjes

Omdat je zo aan mij denkt.

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

heeft niets te wensen. Hij heeft alles al. De vis blijft

Papa waar zat je. Ik zocht je.

Speelperiode za. t/m do. | Foto Peter van Dijk

Maria Dolores
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Mijnheer Hoedjes

Ook nog te boeken: Miezemuis een reuzenverhaal (kan alleen buiten gespeeld worden) > www.sttprodukties.nl

Help, mijn vader kriimpt!
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Fratelli Fiasco
Jeanmarie Bevort, alias Fratelli Fiasco, is geboren uit Nederlands-Franse ouders. Jeanmarie
studeerde aan de theaterschool van Jacques Lecoq in Parijs. Sindsdien treedt hij op met zijn
poëtisch clownstheater. Tot groeiend genot van zijn publiek en Jeanmarie zelf.

Theatra

Theatra maakt theater met en voor kinderen. De voorstellingen zijn eigenzinnig, humoristisch, spannend voor jong en oud en hebben altijd een educatieve achtergrond. Theatermakers Ida van Dril en Eva Mesman maakten eerder de succesvolle voorstelling De Poort,

De Dwerg familie 4+

winnaar van de KijkKunstCup 2014.

In de betoverende gedaante van een dwerg brengt

De Dwerg is een poëtische voorstelling over ge-

Fratelli Fiasco zijn clownskunsten, zonder een enkel

boorte, liefde en zorgzaamheid.

mensenwoord te gebruiken. De komische en ontroerende dwerg brengt jong en oud in vervoering.

Regie Jeanmarie Bevort | Spel Jeanmarie Bevort | Doelgroep

Zijn indringende spel speelt zich af op de grens tus-

familie 4+, PO groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Kunstzinnige

sen droom en werkelijkheid en beeldt een sprookje
uit waarin iedereen zich kan herkennen.
Wanneer de dwerg bij thuiskomst ontdekt dat zijn

wordt iedere dag hard gewerkt. De bakker

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

bakt krokante kadetjes, op het land verbou-

Opmerking de groep beschikt over een tribune voor ca. 100

wen de boeren de groenste groenten en de

personen, festival versie 30 minuten | Speelperiode geheel

slager is overal bekend om zijn sappige sla-

seizoen | Foto Ruud Ploeg

vinkjes.
En omdat er zo hard gewerkt wordt, is er

een gouden ei ligt, besluit hij het ei zelf uit te broe-

eten en drinken in overvloed. Elke avond

den. Het wordt groter en groter en dan breekt het
open! Een piepklein kuikentje wordt geboren, waar

Yurt (tent) met tribune

de dwerg zijn handen vol aan heeft. De dwerg gaat

Als extra faciliteit bij de voorstelling kunt u een

zozeer op in zijn taak als opvoeder dat hij zich een

Yurt (tent) huren. Deze Yurt kunt u in overleg ook

echte vogel

waant, wanneer hij plotseling

voor andere onderdelen van uw programma inzet-

kan zingen zoals al-

ten. Een warm theaternest met feestelijke sfeer.

zangvogels
gegeven.

In een land hier niet eens zo ver vandaan,

Oriëntatie | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschou-

tamme kraai niet in zijn kooi zit, maar dat daar wel

leen de mooiste

Smakelijke Sprookjes 4+

De Yurt wordt geleverd met tribune.

is
Kenmerken Ronde tent met een doorsnee van 8,5 meter
en een hoogte van 3,5 meter. Geschikt voor alle ondergron-

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 dit heeft grote
gevolgen...

den en alle weers-

Smakelijke Sprookjes is een komische en in-

omstandigheden.

teractieve poppenvoorstelling. Een sprookje

Wa n d b e k l e d i n g

over nieuwsgierig zijn, heldenmoed en fan-

kan

tasie waarin jij de hoofdrol speelt.

gemakkelijk

worden losgemaakt
en/of

bevestigd.

Een interactieve voorstelling met Koninklijke

Voldoet aan veilig-

tafelkleden, sierlijke schorten en een kapot

heidsnormen.

vergiet.

De

tribune bestaat uit
vijf
van

rijen

banken

verschillende

hoogte

en

biedt

daarmee 110 zitplaatsen.
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Ook nog te boeken: Circo Fiasco > www.sttprodukties.nl

Spel en concept Ida van Dril, Eva Mesman | Poppen Kathelijne Monnens | Productie Theatra | Doelgroep 4+, PO groep 1
t/m 6 (2 versies ob + mb) | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige
Oriëntatie | Duur ca. 55 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, school in theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen | Illustratie Natalia Lombardo

19

Garage TDI
Garage TDI vertelt, speelt en danst grote verhalen voor kleine mensen. Verrassend,
interactief, liefdevol, met humor, met lijf en leden, met oude en nieuwe media.

theater

Maarten Mus vliegt er op uit! 4+
Maarten Mus is na een wereldtournee
door Taiwan, China, Zuid-Afrika en Curaçao weer terug in Nederland. Een spannende vertelvoorstelling met oude en
nieuwe media.

theater
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Domovoj Maximus 8+
Vroeger opereerden de kabouters vanuit de

heeft de kennis en de vaardigheden van het pu-

sprookjeswereld. Ze zagen er toen koddig uit, lie-

bliek nodig om haar missie in de virtuele wereld

pen met een kruiwagentje en prutsten wat in de

te kunnen volbrengen.

tuintjes. Soms werden ze een beetje baldadig en
verlegden wat dingetjes in huis, trokken de kat

Deze IP (Interactive Performance) maakt gebruik

een keer aan de snorharen of plasten in de koffie

van AR (Augmented Reality), AI-bots (Artificial In-

van een argeloze bejaarde. Echter, onder leiding

telligent Robots) en OG’s (Online Games).

van de wrede tiran Domovoj Maximus vormen ze
nu een bedreiging voor de wereldvrede. Ze hack-

Regie en tekst Henk de Reus | Spel Annelieke Knol, Jeroen

ten het internet en hebben nu zelfs de controle

van der Hoorn | Vormgeving Louise Caspers | Cybertech-

over het atoomwapen.

niek Gidi van Liempd | Educatie Roel Tichelaar | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 | Kerndoel(en) Nederlands,
Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving,

HJ van de KBDB (Harm Jan van de Kabouter-

Kunstzinnige Oriëntatie, Mediawijsheid | Duur ca. 50 mi-

BestrijdingsDienst Beilen) bindt de strijd aan en

nuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, school in

op jezelf en de wereld: Natuur en Techniek, Kunstzinnige Oriëntatie | Max. aantal toeschouwers theater 125,school

verdwijnt zelf in de Cyberspace. Daar blijkt hij al

theater 125, school 100 | Speelperiode geheel seizoen van

in theater 110, op school 90 | Speelperiode okt./nov. 2016 van wo. t/m zo. en mrt./apr. 2017 van za. t/m wo.

snel de hulp van Joleen nodig te hebben. Joleen

Regie en tekst Henk de Reus | Spel en muziek Annemiek Funneman / Marjet Spook, Sijmen de Jong | Vormgeving
Hadewych ten Berge | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 45 minuten | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie
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vr. t/m wo. | Foto Louise Caspers
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Nou, dag dan maar

Garage TDI

Hijs de zeilen!

Reismuis

theater

theater

Reismuis 4+

Nou, dag dan maar… 8+

Een avontuurlijke zoektocht van Muis Dingeman.

Het innemende duo ‘Harry en de Kip’ brengt de

Muis Dingeman reist met vrouw Souris en kinde-

wervelende klassiek cabaretvoorstelling: Nou, dag

ren de wereld rond, in hun gezellige nestje achter

dan maar…

Hijs de zeilen! is een educatief en actief dansproject

het nummerbord van een toeristenbus. Ze zijn

voor kinderen vanaf 6 jaar. De nadruk ligt op actie en

heel gelukkig. Tot hij, door stom toeval, in Dover

Harry en de Kip dompelen de toeschouwers onder

de boot mist en zijn familie in de mist ziet weg-

in een zinderende show over afscheid en afscheid

varen. Hij roept nog: ‘Kom terug!’ en ‘Ik hou van

nemen. Ze zingen, ze rappen, ze dansen, ze spelen

jullie!’ Maar de boot is al te ver …

typetjes, ze vertellen verhalen. Ze halen werkelijk

Gelukkig krijgt hij hulp van papegaaiduiker Alky,

alles uit de kast om het publiek te amuseren. De

van de Antilliaanse Jan-van-gent Wesley, van Fá-

show neemt een wending als Harry inziet dat af-

tima, een kameel uit Marokko, van de Turkse ezel

scheid nemen niet altijd even leuk is. Dat het soms

Gelan en van nog vele andere bijzondere en vaak

weleens niet lukt om je pijn en verdriet weg te la-

onverstaanbare dieren.

chen. Een aangrijpende en hilarische voorstelling.

Reismuis gaat over vreemde talen, andere cultu-

Regie Henk de Reus | Spel, tekst, muziek, zang en dans

dans

ren en grappige gewoontes.

Sijmen de Jong, Nienke van der Ploeg | Decor Louise Caspers

Hijs de zeilen! 6+

Regie en tekst Henk de Reus | Spel en poppen Annemiek
Funneman | Muziek en zang Marjet Spook | Vormgeving
Louise Caspers | Kostuums Aafje Horst | Doelgroep 4+, PO
groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Ruimte, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur

| Kostuums Aafje Horst | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 |

zelf dansen. De kinderen zitten op de grond rondom
een kleine dansvloer (3x3m) en zien een korte, stoere dansvoorstelling van ca. 15 minuten over twee
matrozen. Daarna gaan de kinderen samen met de
matrozen door de hele zaal dansen. Deze dans laten
ze ook aan elkaar zien. Als afsluiting kijken de leerlingen naar een slotduet waarin beide zeebonken
dikke maten worden.

vertrouwen, over vriendschap en verbroedering en…
over piraten.

Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 50

We schrijven het jaar 1650, de Gouden Eeuw, de

Choreografie Marlien Seinstra, Rudi Emmelkamp | Dans Joop

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, school

VOC bloeit als nooit tevoren. Het leven aan boord

Oonk, nader in te vullen | Decor Kuipers decorbouw | Doel-

in theater 150, op school 125 | Speelperiode geheel seizoen

is niet voor watjes. Overal loert gevaar: stormen,

van do. t/m zo. | Foto Gwen Maast

windstiltes, we moeten oppassen voor piraten en

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

andere zeeschuimers. Een matroos moet daarom

school in theater 125, op school 90 | Speelperiode mrt.

wel stoer, sterk en een beetje ruig zijn.

en apr. 2017 wo. t/m zo. | Foto Louise Caspers, Christiaan

Over het harde leven aan boord, over argwaan en

groep 6+, PO groep 3 t/m 6 | Kerndoel(en) Nederlands,
Oriëntatie op jezelf en de wereld: Tijd, Bewegingsonderwijs,
Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 60 minuten | Max. aantal
toeschouwers op school 60 | Speelperiode geheel seizoen op
ma. en di. | Foto Rudi Emmelkamp

Bloem
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Garage TDI
dans

dans

Victor viert feest 4+

Ratjetoe 4+
Maar nu

Spin danst graag alleen. Lekker met z’n eigen

dans

heeft hij het gevonden: papiertjes met daarop

acht poten in z’n eigen web. Rat is niet graag al-

alle dingen die gaan gebeuren. Blauw met een

leen. Ze wil dolgraag een vriend om samen mee

Rat & Spider 8+

bed is slapen, geel met een tandenborstel is

te dansen, te zingen en te spelen. Ze wil ook wel

poetsen, rood is jarig… Jarig??... Victor is jarig!!!

bij Spin wonen. Leuk! Wonen in een web!

Heeft hij wel iemand uitgenodigd? Komt ieder-

Maar dan zal Spin eerst moeten leren dat ‘anders

een wel? Hoe moet dat nu? Gelukkig zorgt het

zijn’ juist spannend is en dat samen veel leuker is

publiek voor een geweldig verjaardagsdansfeest.

dan alleen. En dat samen dansen met alle kinde-

Victor weet nooit iets van tevoren.

Over een paar weken is het zover, dan is ‘The
Big Dance Competition’ in de sporthal. Margot
maakt een ‘rat-dance’, ze zoekt nog een partner.
Bas maakt een ‘spider-dance’. Alleen! Bas houdt
van solo. Bas houdt van spooky en duister, met

ren uit het publiek het leukste is dat er bestaat.

vette moves en coole tricks. Margot houdt van uit-

Een interactieve dansvoorstelling over de angst
om te vergeten en om vergeten te worden,

Een interactieve dansvoorstelling over identiteit,

geïnspireerd op het verhaal ‘De verjaardag van

grenzen, alleen of samen zijn.

bundig en vrolijk, met veel glitter en glamour. Op
woensdagmiddag is er maar één danslokaal beschikbaar om te oefenen. Het is vandaag woens-

Eekhoorn’ van Toon Tellegen.

dagmiddag…

Choreografie Rudi Emmelkamp | Dans Selmar Jurian,
Choreografie Rudi Emmelkamp | Dans Mats van der Mark,

Christel Kroese| Decor Janco van Barneveld | Kleding Freja

Anniek Pacilly | Vormgeving Garage TDI | Doelgroep 4+,

Roelofs | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en)

Een confrontatie tussen verschillende opvattingen,

PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 60 minuten | Kerndoel(en)

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Sa-

karakters en dansstijlen: Ga je pesten of accep-

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Sa-

menleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 55 minuten |
Max. aantal toeschouwers theater 125, school in theater

teren? Een voorstelling waarbij het publiek mee-

menleving, Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige Oriëntatie |
Max. aantal deelnemers op school 60 | Speelperiode

100, op school 90 | Speelperiode geheel seizoen van za.

geheel seizoen van za. t/m wo. | Foto Rudi Emmelkamp

t/m wo. | Foto Rudi Emmelkamp

denkt, meeleeft en meedanst.
Choreografie Rudi Emmelkamp | Dans Selmar Jurian,
Christel Kroese | Decor Janco van Barneveld | Kleding Freja
Roelofs | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 | Kerndoel(en)
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Sa-

Victor vier feest

Ratjetoe

Rat and Spider

menleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 55 minuten |
Max. aantal toeschouwers theater 125, school in theater
100 op school 90 | Speelperiode geheel seizoen van za. t/m
wo. | Foto Rudi Emmelkamp

Deze dansvoorstelling wordt gespeeld door dezelfde dansers als de voorstelling Ratjetoe.
Ook komen dezelfde thema’s aan de orde. Toch zijn het twee heel verschillende voorstellingen. Beide voorstellingen kunnen voor de hele school worden geboekt zodat alle groepen
van de school op één dag kunnen genieten van een dansvoorstelling met Margot en Bas in
de hoofdrol.
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muziektheater

Fraseur

Fraseur is dynamisch muziektheater dat
volksverhalen op theatrale wijze vertelt en
speelt. De voorstellingen hebben een avontuurlijk karakter en zijn altijd omlijst met eigenzinnige (wereld) muziek.

Het Huis
Speelt

Fantasievolle verhalen in een spannend en grappig jasje. Het Huis
Speelt zoekt in haar stukken naar vrolijke noten en ontroerende
verrassingen en laat haar kijkers nooit onberoerd achter. Theatermaker Anneloes Rodenhuis maakte en speelde eerder de voorstellingen ‘Gaap’ en ‘Nest’.

De zangeres van de Nijl 8+
Bayoemie, wie kent hem niet? Zijn schoenma-

door twee mannen die haar altijd en overal ver-

kerswinkeltje is de drukst bezochte zaak van de

gezellen. Zou ze misschien niet kunnen lopen, is

hele souk, de markt in het centrum van Cairo. Hij

er iets met haar voeten? Zou hij voor haar de per-

maakt schoenen precies op maat en van het aller-

fecte schoen kunnen maken, zodat ze uiteindelijk

zachtste leer. Als hij op een dag de voeten opmeet

weer kan lopen? Of schuilt er in deze vrouw een

van een klant, komt er een ezeltje voorbij rijden

ander, veel groter geheim...

met op zijn rug een gesluierde vrouw, helemaal
gekleed in het wit. Als zij Bayoemie van achter

‘De zangeres van de Nijl’ is gebaseerd op het

haar sluier aankijkt, raakt hij volledig in haar ban.

gelijknamige verhaal van Paul Biegel en gaat

Van het ene op het andere moment laat hij zijn

over onbaatzuchtige liefde en over de noodzaak

winkeltje in de steek en laat de klant verbouwe-

te beschermen wat in het leven van waarde en

reerd achter.

weerloos is. De vertelling krijgt een magische sfeer

Wie is deze vrouw die met haar stem mensen in

door het gebruik van typisch Oosterse instrumen-

vervoering brengt? Niemand schijnt het te weten.

ten en een zingende zaag.

Het enige wat hij wel weet, is dat ze nooit loopt.
Steeds zit ze op haar ezel of wordt ze gedragen

Eindregie Babbe Groenhagen | Vertelling en spel Peter van

Peertje Licht 6+
In de Wolkenflat is iets geks aan de hand. Peertje Licht (de jongste bewoner, met het mooiste uitzicht!) heeft overdag altijd zijn gordijnen
dicht. Om ze ‘s nachts pas weer open te doen.
Dan rent hij naar buiten en speelt op straat.
Huismeester Fred van de Wolkenflat spreekt er
schande van. ‘Ik durf de deur niet meer uit!’
bibbert onderbuurman Pieter-Jan. Bea van
Boven zegt: ‘Er is geen opvoeding meer in de
huidige tijd!’ En de Dichter Van Nummer Drie
raakt er al zijn inspiratie door kwijt.
Het wordt steeds gekker, want Peertje Licht zet
‘s nachts de hele straat op zijn kop. Hij voet-

Dijk | Muziek Dick Dijkman | Dramaturgie en vormgeving

balt, zingt liedjes en organiseert een groot

Aafke Lucie de Vries | Tekstbewerking Peter van Dijk | Lied-

feest. ‘Dit kan zo niet langer!’ roepen de be-

jes Dick Dijkman | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 | Duur

woners steeds harder. ‘Die jongen moet weg!’

ca. 50 minuten | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op

Zal Peertje mogen blijven? Ook als hij alleen ‘s

jezelf en de wereld: Ruimte, Tijd en Mens en Samenleving,
Kunstzinnige Oriëntatie | Max. aantal toeschouwers theater 150, school in theater 125, op school 100 | Speelperi-

nachts naar buiten kan? En … waarom is dat
eigenlijk?

ode geheel seizoen | Foto Ruud Ploeg

Peertje Licht is een grappige en ontroerende
voorstelling over buren, vooroordelen en anders zijn. Want buiten je kaders kijken is veel
avontuurlijker dan binnen blijven!
Regie Anneloes Rodenhuis | Spel Julia Schmitz, Matthijs ten Kate | Tekst Anneloes Rodenhuis | Decor Frank Prinsen | Pop Cristel
Hakvoort | Doelgroep 6+ PO groep 3 t/m 6 | Kerndoelen Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving,
Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in theater 125, op school 100 |
Speelperiode geheel seizoen | Illustratie Anneloes Rodenhuis
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Vertelling

Harro van Lien producties
8+ en VO

Je kunt leuk winnen, vrolijk winnen,
gezellig winnen, maar je kunt ook

Thomas is tien en woont in Zwartbult, een

vervelend winnen. Zebra wil iedere

klein dorpje verscholen in het riet aan een
vaandel van de burgemeester van Zwartbult.
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 vertelvoorstelling over vertrouwen en vooroordelen.
Regie Maarten Bootsma | Spel Harro van Lien | Tekst
Harro van Lien, Maarten Bootsma | Muziek Fokke

dag hardloopspelletjes doen. HardDe verdwaalde Viking

Het verkeerde been van de koning

rennertje, Sprinterdesprint, Vlugge
Wilma, het is allemaal goed, als hij

Het verkeerde been
van de koning 6+ en versie VO
Hij is koning van een klein land. Zijn volk is gelukkig met
het land, met elkaar en met de heerlijke pannenkoeken
die de koning voor ze bakt.
Op een dag bouwt zijn buurland een stad met torens
die reiken tot de hemel. Een man pakt zijn verrekijker
en mompelt: ‘Dat wil ik ook’ en dan... verandert alles.
Het verkeerde been van de koning wordt wakker. Een
voorstelling over een volk dat verblind door hebzucht

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.

vergeten is waar ze het aller-gelukkigst van worden.

De snelste zebra van de wereld is gemaakt naar aanleiding van het gelijknamige

Het verkeerde been van de koning is een ontroerende

Een voorstelling over lelijk winnen en mooi verliezen, over vriendschap en

en hilarische vertelvoorstelling. Een beetje achterover
hangen is er niet bij.

Runneboom | Vormgeving XL de Ateliers | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 en VO | Kerndoel(en)

Eindregie Maarten Bootsma | Verteller Harro van Lien | Tekst Harro

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Tijd,

van Lien | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 en VO | Kerndoel(en)

Mens & Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenle-

ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers theater

ving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 50 minuten | Max. aantal

125, school in theater 125, op school 100 | Speelpe-

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

riode geheel seizoen za. t/m wo. | Foto Sjoerd Litjens

Foto Maarten Bootsma
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ken theater. Hij maakt daarom voorstellingen die het publiek raken, maar toch bemoedigen.

De snelste zebra
van de wereld 5+

De verdwaalde Viking

brede rivier. Orde en rust staan hoog in het

Harro van Lien is naast verteller ook actief als acteur en theatermaker. Zijn passie ligt bij betrok-

prentenboek van Youp van het Hek met tekeningen van Georgien Overwater.
natuurlijk over het belang van een goeie schuilhut.
Regie Maarten Bootsma | Spel Harro van Lien | Decor Bertus Groen | Gebaseerd op prentenboek De snelste zebra van de wereld van Youp van ’t Hek, uitgeverij Leopold B.V. | Doelgroep
5+, PO groep 3 t/m 4 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens
en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen
za. t/m wo. | Foto Sjoerd Litjens

Ook nog te boeken: Woeste Willem en Alleen achter de heg > www.sttprodukties.nl
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Theaterfiets

theatergroep

Het begon net als in een sprookje… Ooit bouwde

Dolf Moed een klein theatertje op een oude transportfiets. Ging daarmee de straat op en speel-

De Jonge Honden

de in de dorpjes in straatjes en op pleintjes. Theaterfiets brengt toegankelijke en interactieve

speelstijl, het gebruik van eenvoudige voorwerpen en herkenbare thema’s

voorstellingen voor de hele familie.

maken zij voorstellingen die het publiek verrassen en ontroeren.

Naar zee familie 4+

De Vuurtoren 6+

De jonge Dolf wil net zo worden als zijn vader.

Ze belanden in een storm en zingen zeeman-

Zijn vader is een visser, die ’s ochtends in alle

lieden. Ook ontmoeten ze een inktvis. Als Dolf

Oma is oud, maar de vuurtoren is ouder, veel ouder. Hij stond

De Vuurtoren is gebaseerd op het ge-

vroegte naar de zee gaat. Dolf wil graag met

uiteindelijk op de bodem van de zee terecht

er al toen oma jong was en in het dorp achter de duinen

lijknamige boek van Koos Meinderts

hem mee. Maar dat mag hij nog niet. Dolf be-

komt, wordt hij wakker. Hij ontdekt dat dro-

woonde. Ze droomde ervan om later in de ronde kamer te

en met prenten van Annette Fienieg.

gint te dromen.

men en werkelijkheid dicht bij elkaar wonen.

wonen, hoog in de vuurtoren. En haar droom kwam uit. Samen met haar kleinzoon Jonas woont ze in de vuurtoren.

Regie en concept Jolmer Versteeg | Idee Jelle

Zijn dromen worden werkelijkheid. Hij ont-

Spel Dolf Moed | Vormgeving Dolf Moed | Doelgroep

Jonas leert van oma om groente te verbouwen, leert soep

Mensink | Spel nader in te vullen | Tekst Koos

moet een vis die hem de weg wijst naar de

familie, PO groep 1 t/m 8 | Kerndoel(en) Nederlands,

maken en de vuurtoren ontsteken. Jonas wordt groter en kan

zee. Dolf gaat samen met zijn publiek aan
boord van een reusachtig schip, de Albatros.
Het is een spookschip, dat zonder kapitein

Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 50 minuten | Max.
aantal toeschouwers theaters 175, school in theater

al steeds meer zelf. Terwijl oma ouder wordt en steeds minder

Meinders | Uitgeverij Lemniscaat | Doelgroep 6+, PO groep 3 t/m 6 | Kerndoel(en)
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:

150, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen op

kan. Als oma zelfs de vuurtoren vergeet te ontsteken, weet

Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriën-

aanvraag | Foto Ruud Ploeg

Jonas het.

tatie | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 150, school in theater

rondvaart over de zee. Kinderen veranderen in
matrozen en beleven de mooiste avonturen.

Een energieke en knusse voorstelling over generaties, vergankelijkheid, de zee, hoop en tederheid.
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is van oorsprong gericht op locatie-

theater. De voorstellingen zijn beeldend en laagdrempelig. Door de energieke

Ook nog te boeken: De Lakei en de prinses, De Reiziger, De Tijdmachine
en Beertje Blom > www.sttprodukties.nl

125, op school 100 | Speelperiode geheel
seizoen, za. t/m wo. | Foto Jan Amse
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Titia Krug, Erla van der Pauw en Annemiek Zwierenga zingen sinds jaar en dag met veel plezier

De Makkers

in het smartlappentrio ‘De Anitaas’. Geïnspireerd door het enthousiasme van hun jongste fans

theater

hebben zij, speciaal voor hen, een theateraal liedjesprogramma gemaakt onder de naam Studio

Theater De Makkers zijn twee jonge bevlogen theatermakers die nieuwsgierig zijn naar

Starmaker.

studio

Starmaker

verhalen van anderen. Ze brengen deze op een beeldende, speelse en energieke manier tot
uiting. Het zijn verhalen waar een ieder zich in kan herkennen. Daarom nodigen ze uit tot
een gesprek tussen jong en oud, jong en jong en oud en oud.

Gelukzoeker 8+ VO
Auditie, Auditie! 6+

De foto van het meisje met het roze jurkje – 19 april

De actrices vertellen op een beeldende en

2015. Ze werd gelukzoeker genoemd, maar ze heeft

speelse manier haar verhaal, over hoe het

nooit verder mogen zoeken.

verder gegaan zou zijn, over haar avonturen
en de keuzes die ze moet maken. Maar ook

Shary-Ann en Jacky lopen al jarenlang de audities af van

Extra: Workshop zang en presen-

Gelukzoeker gaat over een meisje dat terecht komt in

over haar verwachtingen en haar hoop, de

allerlei talentenshows in Nederland en België. Elke keer

tatie door de spelers.

een land wat haar vreemd is. Ze is gevlucht uit haar

hoop om geluk te vinden in een land dat je

eigen land en is met een boot de zee overgevaren.

vreemd is.

als ze elkaar daar tegenkomen, is de concurrentie groot en
wringen zij zich in allerlei bochten om op te vallen. Maar

Zang, spel en concept Titia Krug, Erla

Andere gewoontes, andere mensen, andere manieren.

helaas, nooit brengen ze het verder dan de eerste ronde.

van der Pauw, Annemiek Zwierenga |

Wennen, maar ook nieuwe mogelijkheden. Maar hoe

Regie Lotte Ballijns | Regie-assisent Linda Tiesma |

pas je je aan? Moet je dat doen?

Spel en concept Fieke van der Panne, Yuna Linde |

t/m 6 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriën-

‘Het meisje heeft donkere haren en donkere ogen’.

Vormgeving Nick van Dijk | Doelgroep 8+, PO groep

tatie op jezelf en de wereld; Mens en

- ‘En een donkere huid’.

5 t/m 8 en VO-1 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriën-

Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie |

‘Ja, maar dat doet er niet toe’.

tatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving,

Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toe-

- ‘Jawel, dat is belangrijk. Belangrijk voor het verhaal’.

Ruimte, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 50 minuten

‘Oke, ook een donkere huid’.

| Max. aantal toeschouwers theater 150, school in

Tot ze op een dag auditie komen doen bij superster Stacey
Star. Stacey lijkt op televisie zo aardig maar schijn bedriegt
en vanaf die dag wordt alles anders...
Auditie, Auditie! is een vrolijke knipoog naar de talentenshow-manie op televisie. Een muzikale interactieve voorstelling over winnen en verliezen, over voor jezelf opkomen én over jezelf durven zijn.
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Zangcoach Ben Peters | Danscoach Ankie Thuis | Doelgroep 6+, PO groep 3

schouwers theater 200, school in theater 200, op school 150 | Speelperiode
geheel seizoen op aanvraag | Foto Erla
van der Pauw

theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen, za. t/m wo. | Foto Jan Amse
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theater

De Kreet

Acteur Marc Reynarts vertelt, speelt en neemt de kinderen op meeslepende wijze mee in elk
verhaal. Marc is meesterverteller en specialist in het spelen van spannende verhalen van Roald
Dahl. Dit seizoen komt hij met 2 Roald Dahl voorstellingen.

De fantastische Meneer Vos 6+
Bolus en Bits en Biet
Eén dik, één klein en één dunne spriet.

Joris en de geheimzinnige toverdrank 7+

Die ellendige schurken met neuzen als augurken.
Een valser soort boeven is er niet!

Joris beleeft een spannend avontuur, wanneer hij een geheel eigen drankje voor zijn oma gaat maken.
Op het toneel staat een fornuis met een enorme ketel, waaruit spannende pruttelgeluiden komen.

Dat zongen de kinderen uit het dorp. Ze hiel-

De vele, niet alledaagse, ingrediënten zorgen ervoor dat het drankje van Joris een toverdrankje wordt.

den helemaal niet van de drie boeven. Nooit

Daarna begint het fantaseren van Joris pas echt. Waren de dieren echt zo groot? Was grootmoeder

mochten ze spelen in de weide of naar de

echt zo beginnen te groeien? En had ze echt gegaloppeerd op dat reuzenpaard, tussen de koeien en de

dieren op de boerderij komen kijken.

reuzenkippen? Hoe het met Joris afloopt, is te zien in deze fantasievolle voorstelling.

Bolus, Bits en Biet dachten alleen maar
aan zichzelf. Ze waren gemeen en

Joris en de geheimzinnige toverdrank van Roald Dahl behoort tot een van de best gelezen kinderboeken.

zelfzuchtig. Ze hielden er dus helemaal niet van als Meneer Vos af

Regie André Vermaerke | Spel Marc Reynaerts | Muziek Philippe De Chaffoy | Decor Dirk De Strooper, Edith De Strooper,

en toe eens op bezoek kwam, op

Wim Van de Vijver | Doelgroep 7+, PO groep 4 t/m 8 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en

zoek naar eten voor zijn vrouw en
zijn zoontje. Er ontstaat een strijd

Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 55 minuten | Speelperiode geheel seizoen | Max. aantal toeschouwers
theater 200, school in theater 150, op school 125 | Foto Thomas Renard

om leven en dood. Als dit maar
goed afloopt !
Regie André Vermaerke | Spel Marc
Reynaerts | Muziek Philippe De Chaffoy |
Doelgroep 6+, PO groep 3 t/m 6
Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie
op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving,
Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 55 minuten |
Speelperiode gehele seizoen | Max. aantal toeschouwers theater 200, school in theater 150,
op school 125 | Foto Karin Vanderper
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Groen & van Lien

theater De Kreet
De dag dat Tommy drie werd 10+ en VO

Gert Jan Groen en Harro van Lien hebben elkaar gevonden in humor en spelplezier.

Als Tommy één jaar is, wordt hij, samen met

kamp. Ze kijken door de onbegrijpende ogen van

uitkomt en met een vleugje improvisatie.

zijn ouders, gevangen genomen en opgesloten

een kind, door de liefdevolle ogen van zijn ou-

in een Duits concentratiekamp. Voor zijn derde

ders en door de ogen zonder mededogen van

verjaardag tekent zijn vader, Bedrich Fritta, een

de fascisten, met als vertrekpunt de tekeningen

boek voor hem. Een prentenboek over hoe de

van papa Bedrich. De dag dat Tommy drie werd

wereld van een kleine jongen eruit zou moeten

is indrukwekkend, klein en intiem.

zien, als er geen oorlog was. Een glas melk, een
schaap, sneeuw om mee te spelen en een ver-

Regie Dirk De Batist | Spel Mirjam van Lith, Marc Reynaerts

jaardagstaart!

| Tekst Mirjam van Lith, Dirk De Batist | Doelgroep 10+, PO

Tommy kent alleen maar honger, kou en angst.

Groen & van Lien maken theater met veel hilarische personages, met interactie waar het

De zaak Vlaskamp 10+ en VO
Twee rechercheurs die fout op fout stapelen, krijgen een bijzondere zaak in handen. Ze
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 aanwe-

groep 7-8 en VO | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op

zig. Wie heeft het gedaan en wat was het motief? Langzaam maar zeker wordt de zaak

jezelf en de wereld: Mens en Samenleving, Tijd, Kunstzin-

steeds ingewikkelder. De rechercheurs kunnen zich geen fout meer

nige Oriëntatie | Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toe-

permitteren. Dit is hun laatste kans.

In De dag dat Tommy drie werd, spelen en vertel-

schouwers op school 60 | Speelperiode geheel seizoen,

len twee acteurs het beeld van het leven in een

op aanvraag | Foto Ruud Ploeg

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,
aanstekelijke personages en hilarische
scènes.
Spel en tekst Gert-Jan Groen, Harro van Lien |
Vormgeving Bertus Groen | Doelgroep 10+,
PO groep 7-8 + VO-1 | Kerndoel(en)
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie
| Duur ca. 60 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 150, school in
theater 125, op school 100 |
Speelperiode geheel seizoen op
do. t/m zo. | Foto Sjoerd Litjens
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Reuring Theater

De voorstellingen van Reuring Theater zijn speels, energiek en herkenbaar. Met een nieuwsgierige blik en een hoofd vol ideeën maken de jonge theatermaaksters voorstellingen voor
jong publiek.

Marie B. 10+ VO

De tour van Fien 8+
Op de pedalen, klaar voor de start… af!

Maar nog voor het die kant opgaat, is Fien al uit haar

Marie B. is een drama / misdaad voorstelling over

Marie B gaat over keuzes maken. Hoe ver ga je als je

Fien wil wielrenster worden. Zwetend, zwoe-

droom ontwaakt. Op school mag ze niet fietsen maar

het leven van een jonge vrouw met een druk be-

voor jezelf kiest? Kies je voor veiligheid of spanning?

gend, hijgend en trappend traint ze alle da-

moet ze sommen maken. Haar vriendinnen willen niets

staan. Alle dagen zijn hetzelfde en gevuld met een

Welke keuzes zijn goed en welke niet?

gen. Ze stopt haar rugzak vol grind en met

weten van spaken, wielen en zadelpijn. Thuis klaagt haar

dagelijks patroon. Elke avond ploft Marie op de

haar bed en bureau op z’n kop bouwt ze

moeder over de rommel in haar kamer. Terwijl Fien haar

bank en valt direct in slaap. Ze mist haar favoriete

Reuring duikt in de belevingswereld van de jeugd.

een eigen fitnessruimte. Ooit zal ze haar per-

eigen record steeds dichterbij ziet komen, begint haar

tv-serie.

Spanning en sensatie worden opgezocht binnen de

soonlijke Tour de Fien winnen. Iedereen zal

omgeving harder te protesteren. Zal Fien de finish halen?

klappen, juichen en diep buigen voor zoveel

Of wacht haar enkel de laatste plaats?

snelheid.

filmische scènes en gameachtige situaties waarbij
Marie denkt altijd aan anderen en vergeet zichzelf.

het publiek wordt uitgedaagd hun mening te vor-

Dan ziet ze een advertentie: ‘Gezocht: onopvallend,

men over dilemma’s.

De tour van Fien is een grappige, ontroerende, sportieve

betrouwbaar persoon die niet in aanraking is ge-

voorstelling over inspanning, uitputting en je eigen koers

weest met politie. Wij bieden: een goed salaris en

Regie Bernice Horst | Idee en concept Rianne de Reu, Rineke

varen ook als je daar soms je peloton voor moet verlaten.

activiteiten waar je sterk en snel van wordt.’ Marie

Roosenboom | Spel Annemiek Timmerman, Rianne de Reu |

gaat erop in en rolt het criminele circuit. Vanaf dan
Regie Bernice Horst | Regieadvies Cristel Hakvoort | Concept Rianne

zijn de dagen sensationeel spannend en verschil-

de Reu | Spel Annemiek Timmerman, Rianne de Reu | Doelgroep 8+,

lend. Ze voelt zich weer jong en belangrijk.

PO groep 5 t/m 8 | Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie
| Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150,
school in theater 150, op school 125 | Speelperiode geheel seizoen

Doelgroep 10+, PO groep 7-8 en VO 1-2 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 45 minuten | Max.
aantal toeschouwers theater 150, school in theater 125, op
school 100 | Speelperiode geheel seizoen za. t/m wo. | Foto
Jan Amse

za. t/m wo. | Foto Jan Amse
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Cashflow

@Junkie 2.0

Kick me!

studio

BOCK&BAAS
Studio BOCK&BAAS maakt interactief theater recht op de belevingswereld van jongeren. Voorstellingen midden in de klas of in
het theater. Dynamisch, vlot en op de huid.
Na de voorstellingen stappen de acteurs uit
hun rol en gaan met gebruik van spelvormen
in gesprek met het publiek. Zo maakt Studio
BOCK&BAAS actuele thema’s bespreekbaar.

Cashflow VO
over jongeren en geldproblemen

Regie Jörgen Scholtens | Spel Marrit Bausch / Tamara Hof-

@Junkie 2.0 is een interactieve theatervoorstel-

hij voor zijn eigen positie in de klas of moet hij

man, Ferdi Çelik / Michael Bot, Jörgen Scholtens / Michael de

ling over cyberpesten, sexting, maakbare identiteit

opkomen voor zijn vriendin.

Roos | Tekst Harro van Lien | Doelgroep VO alle leerjaren |

en privacy op internet. In het nagesprek worden

Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:

deze thema’s behandelt en worden de leerlingen

Kick Me! schetst een indringende wereld van pes-

90 minuten | Max. aantal toeschouwers school in theater

op speelse wijze geconfronteerd met hun eigen

ters, omstanders en gepeste jongeren. Nog altijd

is de populaire jongen van de klas. Mark pro-

60, op school 45 | Speelperiode geheel seizoen | Foto Lize

internetgebruik.

heeft 1 op de 5 jongeren te maken met pestge-

beert aansluiting te vinden bij Bob die hem al snel

Kraan

Mark is pas verhuisd en komt in een nieuwe klas.

Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca.

Hij moet knokken voor een plek in de groep. Bob

meeneemt in zijn avontuurlijke en verkwistende

drag. Maar wat doen die andere 4 eigenlijk? PesRegie Jörgen Scholtens | Spel Ferdi Çelik / Michael de Roos,

ten is een groepsproces. In deze confronterende

manier van leven. Als Mark dan ook nog verliefd

@Junkie 2.0 VO

Michael Bot / Jörgen Scholtens, Malou van Sluis / Tamara

wordt op Noa, die misbruik maakt van zijn gevoe-

over sociale media en cyberpesten

derlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samen-

zaken en gevolgen van pesten en komt het tot in-

lens, komt hij in financiële problemen. Liefde en

leving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 90 minuten | Max.

zicht wat je tegen pesten kan doen en hoe je het

vriendschap zijn niet te koop, of toch wel?

aantal toeschouwers school in theater 60, op school 45 |

kan voorkomen.

Roos heeft geen Facebook! Dit kan toch niet!?
Haar beste vrienden Tim en Thomas maken een

Hofman | Doelgroep VO alle leerjaren | Kerndoel(en) Ne-

voorstelling wordt het publiek bewust van de oor-

Speelperiode geheel seizoen | Foto Lize Kraan
Regie Maarten Bootsma | Tekst en spel Ferdi Çelik, Jörgen

Cashflow is een dynamische voorstelling over

profiel voor haar aan. Ze raakt al snel vertrouwd
met posten, tweeten, liken, bloggen en vloggen.

Kick me! VO

Scholtens, Margit Odems | Doelgroep VO alle leerjaren |

geldgedrag en schulden. Jongeren komen steeds
sneller in aanraking met allerhande verleidingen

Wanneer ze een grap post waarin Thomas het

over pesten en groepsdruk

Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie | Duur ca. 90

om geld uit te geven. Commercie en groepsdruk

doelwit is, krijgt ze meer likes als ooit te voor.

spelen hierin een grote rol. In het nagesprek wordt

Wat begint als een grap loopt al snel uit de hand.

Stefan en Anne zijn al jaren goede vrienden. Wou-

duidelijk hoe je schulden voorkomt en worden op-

Een dynamische voorstelling met een aangrijpend

ter, de populaire jongen van de school, blijft zitten

lossingen aangereikt voor jongeren die reeds in de

einde over jongeren die verstrikt raken in het we-

en komt bij hen in de klas. Om zijn populariteit te

Verdieping

schulden zitten.

reldwijde web.

behouden, begint Wouter Anne te plagen. Dit pla-

Naast de voorstellingen met nabespreking

gen wordt al snel pesten. Wouter heeft de klas op

biedt Studio BOCK&BAAS lessen aan ter ver-

Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:
minuten | Max. aantal toeschouwers school in theater 60,
op school 45 | Speelperiode geheel seizoen | Foto Lize Kraan

Deze voorstelling is ontwikkeld in samenwerking

Door de digitale revolutie en internet op mobiele

zijn hand en Anne wordt het doelwit van steeds

dieping op het actuele thema. Deze lessen

met de sector schuldhulpverlening van Maat-

telefoons staan we non-stop in verbinding met

groter wordende pesterijen. Als Wouter een

worden verzorgd door één van de acteurs die

schappelijke Dienstverlening Flevoland.

de rest van de wereld. Handig, maar het heeft zo

WhatsApp groep aanmaakt om een grote grap uit

zich gespecialiseerd heeft in het onderwerp.

haar keerzijdes.

te halen met Anne komt Stefan in tweestrijd. Kiest

De lessen zijn op maat voor elk niveau. Informeer naar de mogelijkheden.
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voor ouderavond en team

Puberstrijd

ouderavond VO

Waarom slapen pubers zo lang uit? Waarom blijft
het schoolwerk altijd liggen tot het laatste moment? Waarom doen pubers zulke onbezonnen
dingen, nemen onnodig veel risico of komen veel

Buurvrouw voed je kind eens op ouderavond PO

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

Waarom zijn er tegenwoordig zoveel moeilijke kin-

Deze voorstelling over opvoeding laat ouders zien

gebeurtenissen van die dag bespreken? Waarom?

deren? Ligt het aan de kinderen? Ligt het aan de

hoe zij hun kinderen een goede, stevige en posi-

Door nieuwe onderzoeksmethoden is een andere

verkeerde opvoeding of gebrek aan opvoeding?

tieve basis mee kunnen geven. Natuurlijk wordt

kijk ontstaan op die bijzondere periode in het leven

Of zijn de leerkrachten en pedagogen de boos-

u als publiek bij de voorstelling betrokken, uw

van de mens; de puberteit.

doeners? Mogelijk liggen de oorzaken bij zowel

mening telt! Met zoveel ervaringsdeskundigen

kinderen als ouders, leerkrachten en pedagogen.

in de zaal levert dit een levendige discussie op

Theater Thot neemt u mee op reis het puberbrein

Maar wat zeg je tegen je buurvrouw als je ziet dat

met veel nieuwe inzichten. En Theater Thot zou

in. Drie spelers en een trainer laten in theatervorm

haar kinderen een loopje met haar nemen? En wat

Theater Thot niet zijn als uw suggesties ook niet

zien welke veranderingen plaatsvinden in dat brein

doe je als diezelfde kinderen brutaal zijn tegen

gelijk worden uitgespeeld. Een avond waar u bij

en welke gevolgen dat heeft op het gedrag van uw

jou? Gelukkig prijs je jezelf algauw, omdat jouw

wilt zijn!

kind. Een moeilijke puber is na deze voorstelling

kinderen anders zijn en dat soort dingen nooit

nog net zo moeilijk! Maar door deze interactieve,

doen… Maar is dat wel zo?

Regie Maarten Bootsma | Spel Gert-Jan Groen, Daniëlle

herkenbare voorstelling wordt het voor u als op-

Meijboom, Eva Mesman, Lisanne van Gemeren | Gespreks-

voeders makkelijker dit gedrag te verklaren en te

coach Maarten Bootsma | Doelgroep teams en ouders PO
| Duur ca. 120 minuten | Max. aantal toeschouwers 200

begrijpen.

| Speelperiode geheel seizoen op aanvraag | Illustratie
Renske Bijl

Regie Maarten Bootsma | Spel Eva Mesman, Harro van Lien,
Lisanne van Gemeren | Gesprekscoach Maarten Bootsma |
Doelgroep ouders en leerkrachten VO | Speelduur ca. 120
minuten | Locatie zaal/lokaal met stoelen in halve kring | Max.

4% van elke

aantal toeschouwers 200 | Speelperiode geheel seizoen op

verkochte voorstelling

aanvraag | Foto Theater Thot

Theater Thot

is voor realisatie van

Theater Thot is vanaf 1996 actief. Het begon met jeugdvoorstellingen, groeide door naar

internationale

interactief theater voor jongeren. Momenteel speelt theater Thot interactieve voorstellingen

theaterprojecten in

voor een breed publiek van jongeren, ouders, gezondheidszorg tot bedrijfsleven. De voor-

ontwikkelingslanden.

stellingen kenmerken zich door speels, integer, humoristisch en verrassend theater waarin
gevoelige thema’s bespreekbaar worden gemaakt.
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Theaterfiets

Het begon net als in een sprookje… Ooit bouwde

Dolf Moed een klein theatertje op een oude transportfiets. Ging daarmee de straat op en speelde in de dorpjes in straatjes en op pleintjes. Theaterfiets brengt toegankelijke en interactieve
voorstellingen voor de hele familie en begeleid projecten voor de gehele school.

Projecten voor
de gehele school
Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een project?

1001 Nacht PO

Bamboe Bouwsels PO

Theaterproject

Bouwen met bamboe

Het theater van 1001 nacht. Een magisch spek-

Het techniekproject Bamboe Bouwsels is ontwik-

takelstuk voor basisscholen, waarin ieder kind

keld voor basisscholen om interesse te wekken

een rol speelt. Leerkrachten hoeven bijna niets te

voor techniek, architectuur en bouwen. Maar ook

doen. Die hebben het druk genoeg! Met assisten-

inspiratie, creativiteit, functie, fantasie, motorische

tie van een aantal hulpouders een instructie-dvd

vaardigheden, plezier en samenwerking zijn speer-

en de begeleiding van Theaterfiets ontstaat in drie

punten in dit project.

dagen een kant-en-klare schoolbrede voorstelling.
Deze kan zowel binnen als buiten worden opge-

Bamboe Bouwsels is een 1 of meerdaags project,

voerd.

waar leerlingen samenwerken aan een bouwwerk
van bamboe en elastiek. De bouwwerken worden

Wonderbaarlijk maar waar: Theaterfiets verzorgt

per groep in houten kisten, thematisch aangebo-

het complete decor en attributen en er is een kos-

den: indianendorp, knikkerbanen, pretpark, vlieg-

tuum voor iedereen. U zorgt voor de kinderen en

tuig en molens. Aan het eind van de dag wordt er

de gehele school. Op de volgende pagina’s

Theaterfiets doet de rest. Treed binnen in de won-

een tentoonstelling voor ouders ingericht.

vindt u meer over ons schoolbrede aanbod,

dere wereld van Het Theater van 1001 Nacht!

maar kijk voor alle mogelijkheden op onze

Wij komen vooraf graag bij u op school langs om

MANN. Een voorstelling vanuit techniek een inspi-

website www.sttprodukties.nl.

het project uit te leggen en uw vragen te beant-

ratiebron voor de leerlingen om te gaan bouwen.

woorden.

Deze is bij te boeken.

Dan bent u bij STT-produkties op het goede
adres voor workshops en (dag)projecten voor

Workshops en (dag)projecten kunnen ook

U kunt de dag laten beginnen met de voorstelling

1001 Nacht

Bamboe Bouwsels

afgestemd worden op uw eigen thema’s!
Neem hiervoor gerust contact met ons op.
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Theater Zonder blabla

Circus in Bedrijf

Martin Forget, de man achter Theater Zonder Blabla,

Circus in Bedrijf (CiB) is specialist in circus binnen het

maakt familie- en theatervoorstellingen, mime-ani-

onderwijs. Zo heeft u een keus uit circusdag, circus-

maties en straattheatervoorstellingen. De voorstel-

workshop en circusproject.

lingen zijn interactief en worden gekenmerkt door
krachtige visuele humor. Martin is gek, absurd, maar
altijd intelligent. Daarnaast geeft hij Mime-clownerie
workshops en begeleidt hij (dag)projecten aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Theaterproject
De Theaterdag PO

Circusproject PO en VO
Project met als eindresultaat een avondvullende
circusvoorstelling.
Bij het circusproject werkt Circus in bedrijf met de deelnemers twee of meerdere dagen aan verschillende circusacts.
De laatste dag worden deze acts in een levensechte (avondvullende) circusvoorstelling opgevoerd voor publiek. U kunt

Het Theaterproject De Theaterdag heeft tot doel de kin-

hiervoor ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden

deren kennis te laten maken met uiteenlopende vormen

uitnodigen.

van podiumkunst: sprookjestheater, theater, mime, clownerie en improvisatie. Er wordt met alle leerlingen van

Deelnemers / leerlingen werken aan een circusact, die zowel

de school een voorstelling gemaakt. Iedere groep volgt

afgestemd is op hun leeftijd, alswel op hun mogelijkheden.

een workshop waarin hij kennismaakt met een van deze

Er wordt gewerkt aan circustechnieken, zoals jongleren met

disciplines.

Chinese bordjes, balletjes, diabolo’s, doekjes, power-sticks
en meer. Balanceren leer je bij bal- en tonlopen, ladders,

In de workshop wordt toegewerkt naar een act waarin

rolo-rolo, eenwieleren (alleen bij VO) etc.. Naast circustech-

de kinderen de sterren van de hemel zullen spelen. Het

nieken is er volop aandacht voor spel zoals: clowns, slap-

project wordt afgerond met een voorstelling waarin de

stick, tijgers, paarden-, draken dans, fakirs en nog veel meer.

‘artiesten’ hun kunsten aan elkaar, ouders en andere be-

Het circusproject is een onvergetelijke ervaring, waar deel-

langstellenden presenteren.

nemers en begeleiders nog lang over na zullen praten.

Theater Zonder Blabla heeft ruime ervaring met het bege-

Circus in bedrijf zorgt voor: de inhoud, de training en alle

leiden van theaterprojecten voor basisscholieren. Vraagt

benodigde materialen en attributen, circuskleding voor alle

u gerust naar referenties of komt u een keer kijken naar

deelnemers, schmink, decor, licht en geluid. Kortom, u haalt

een project. Theater Zonder Blabla biedt projecten aan

een compleet uitgewerkt project binnen. U hoeft alleen

van één dag tot drie dagen.

maar te zorgen voor extra begeleiding, ruimte voor de voorstelling, voldoende oefenruimte en publiciteit. De begeleiders krijgen vooraf een training.
U kunt dit project ook boeken als kerstcircus.
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STT-produkties
Impresariaat voor
jeugd- en jongerentheater
Postbus 20
8120 AA Olst (NL)
T. 00 - 31 - (0) 570 - 56 46 81
info@sttprodukties.nl
www.sttprodukties.nl

@STTprodukties
STTprodukties
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