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Receptief en actief - workshops en (dag)projecten

programma

presentatie dagen
(0) = paginanummer in de brochure

maandag 12 december 2016

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 te Hasselt (België)
Aanvang 09.00 uur

dinsdag 17 januari 2017
Schouwburg Odeon
Blijmarkt 25 te Zwolle (NL)
Aanvang 09.20 uur

Valentijn De Drakentemmer 4+ (6) Garage TDI Domovoj

Valentijn De Drakentemmer 4+ (6) | Olleke Bolleke 3+ (7) Garage TDI - dans Zelluf 3+ (10)

Maximus 8+ (16) Theatra Smakelijke Sprookjes 4+ (20)

| Rat & Spider 8+ (11) Garage TDI - theater Toen en Toen 4+ (13) | Man met het stenen hart

Harro van Lien De snelste zebra van de wereld 5+ (28)

6+ (15) | Domovoj Maximus 8+ (16) Krijt Het geheim van de Wilg 3+ korte presentatie (17) |

Smeedwerk Oh, Oh Othello 10+ en secundair (35) studio

Wat is er mis met mijn vis 4+ (19) Theatra Smakelijke Sprookjes 4+ (20) | Buiten de lijntjes 6+

BOCK&BAAS Cashflow 14+ en secundair (41)

en SO (21) | Theatergroep De Jonge Honden De Vuurtoren 6+ (22) | Er ligt een krokodil
onder mijn bed! 4+ (23) Peter van Dijk Het boek van Max 3+ (24) Harro van Lien De wolf
is terug 8+ korte presentatie (27) Reuring Theater Marie B 10+ en VO (32) | Tjerk wordt een
Berk 7+ (33) Smeedwerk Oh, oh Othello 10+ en VO alle leerjaren en niveaus (35) Groen
& Van Lien Cliffhanger 9+ (37) Studio BOCK&BAAS Pauzecabaret voor Pubers VO alle
leerjaren en MBO (39) | Loverboy VO alle leerjaren en MBO (38)

VO route
Reuring Theater Marie B VO 1e en 2e jaars (32) Smeedwerk Oh, oh Othello VO alle
leerjaren en niveaus (35) Studio BOCK&BAAS Pauzecabaret voor Pubers VO alle leerjaren
en MBO (39) | Loverboy VO alle leerjaren en MBO (38)

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

inhoud
Valentijn productiehuis

Theater De Kreet

De Drakentemmer 4+

6

De fantastische Meneer Vos 6+

30

Papierazzi 4+

6

De dag dat Tommy drie werd 10+ en VO

31

Olleke Bolleke 3+

7

Joris en de geheimzinnige toverdrank 7+

31

Fratelli Fiasco
De Dwerg 4+ familie

9

Garage TDI - dans

onmisbaar voor onze individuele en collectieve ontplooiing. Het draagt

en jongerentheater

bij aan processen van verandering die invloed hebben op alle niveaus in

Arie Hemmen

de samenleving. Cultuur prikkelt, inspireert, creëert ruimte voor verbeelding, vormt identiteit, en geeft kleur aan het leven. Cultuur is waardevol

De tour van Fien 8+

32

Marie B 10+ en VO

32

Speelperiode

Tjerk wordt een berk 7+

33

Voorstellingen spelen in

Muziektheater TG Fraseur

Zelluf 3+

10

De zangeres van de Nijl 8+ en volwassenen

Ratjetoe 4+

10

Smeedwerk

Rat & Spider 8+

11

Oh, oh Othello 10+ en VO

Garage TDI - theater

principe het hele seizoen
34
35

omdat het kan aanzetten tot nadenken en kritische reflectie.
Als we het vrije denken stimuleren en borgen, dan is er ruimte voor duurzame ontwikkeling die vanuit mensen zelf komt.

en alle dagen, behalve als
dit anders staat vermeld.

In ons aanbod staan kwaliteit, diversiteit en betaalbaarheid voorop.

Passie en lef zijn daarbij de sleutelwoorden. Passie maakt voorstellingen

Groen & van Lien

Reismuis 4+

12

De zaak Vlaskamp 10+

36

Vormgeving

boeiend. Lef is nodig om in deze tijd door te gaan om mooie en bijzon-

Maarten Mus vliegt er op uit! 4+

12

Cliffhanger 9+

37

Stam grafisch ontwerp

Toen en Toen 4+

13

Studio Bock&Baas

dere voorstellingen te maken. STT-produkties is steeds op zoek naar mooi

Nou, dag dan maar … 8+

14

Loverboys VO en MBO

38

Vast 8+ VO

14

Pauzecabaret voor pubers VO en MBO

39

Man met het stenen hart 6+

15

Kick Me! VO

40

Drukwerk

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

Domovoj Maximus 8+

16

@Junkie 2.0 VO

41

Drukwerkdeal Deventer

indringende voorstellingen voor jeugd en jongeren. We hopen hiermee

Cashflow VO en MBO

41

Krijt
Het geheim van de Wilg 3+

17

Theater THOT

10x Daan = MOED! 4+

18

Puberstrijd Ouderavond VO

Wat is er mis met mijn vis? 3+

19

Buurvrouw voed je kind eens op!

Theatra

Ouderavond PO

Zwolle

en bruikbaar aanbod.

een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van het gevoelsleven en de
Verspreiding

42

creativiteit van de jonge kijker.

Mailservice Zwolle
Spelers in de klas!

43

Bij een aantal voorstellingen hebben de theatermakers workshops ont-

Smakelijke Sprookjes 4+

20

Dagprojecten en workshops

Buiten de lijntjes 6+

21

Theater Zonder Blabla		

wikkeld die een verdieping geven aan de voorstelling. De workshops

De Theaterdag (PO)

worden, per klas, vooraf of achteraf door één van de acteurs gegeven.

Theatergroep De Jonge Honden

45

De Vuurtoren 6+

22

Theaterfiets

Er ligt een krokodil onder mijn bed! 4+

23

1001 Nacht PO

46

Bamboe Bouwsels PO

47

Peter van Dijk

Website

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

Het boek van Max 3+

24

Circus in bedrijf

Otjes vader 6+

24

Circusdag PO

48

Angelino en de drie koningen 5+

25

Circusworkshops PO

48

We wensen u veel leesplezier,

Circusproject PO en VO

49

Arie Hemmen en Natasja Hulsebos

Harro van Lien producties

4

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze dagelijkse werkelijkheid en

Reuring Theater
8

Lennaert Roos en de Drakenband
Dobbe en de draak 4+

STT-produkties
Impresariaat voor jeugd-

Woeste Willem 4+

26

Reinhart Voulon

De wolf is terug 8+

27

Techniki PO en VO

50

impresariaat

De snelste zebra van de wereld 5+

28

STT-produkties: meer workshops

51

info@sttprodukties.nl

De verdwaalde Viking 8+ en VO

29

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

0031 (0)570 - 56 46 81

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

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.

De Drakentemmer 4+

Olleke Bolleke 3+

Op het eiland ‘Krijt’ kennen de mensen
alleen zwart en wit. Ooit is alle kleur uit

Er is educatief materiaal beschik-

Olleke Bolleke remi solleke…

hun leven verdwenen. Dat was het werk

baar over spelen en werken met

Olleke Bolleke KNOL!!!

van de vuurdraak, maar niemand kent

papier.

Au…Hee, kleine witte kubus, wie ben jij?? Olleke!
Kom, ik zal je alle kleuren laten zien.

het waarom. Totdat een klein, dapper en
nieuwsgierig jongetje opstaat en op zoek
gaat naar het antwoord op deze geheim-

Weet je wel dat rood heel stoer en sterk is? Wat vind je van

Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op

van de draak op te lossen?

blauw? Mooie kleur hè?… Die kan heel streng zijn! Paars

jezelf en de wereld: Natuur en Techniek,

dan?… Dat is pas bijzonder… Maar er is nog veel meer.

Kunstzinnige Oriëntatie (1, 44, 54) | Duur

Ik zal een wereld vol kleur voor je maken.

ca. 45 minuten | Max. aantal toeschou-

Twee acteurs vertellen het verhaal met

wers theater 125, school in theater 125,

woorden, liedjes en tekeningen. Met

op school 100 | Speelperiode geheel sei-

bordkrijt wordt deze voorstelling ver-

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

beeld... en soms ook weer uitgeveegd. De
en gaat over jezelf durven zijn en vriend-

Wil je weten hoe het is om geel te zijn, lekker vrolijk en vlug?!

Ingrid van Leeuwen | Spel Joeso Peters
| Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 |

zinnige vraag. Slaagt hij erin het geheim

drakentemmer is een getekend verhaal

Regie en idee Elly Bakker | Regieadvies

Olleke Bolleke gaat over jezelf mogen zijn. Het is een beeldende voorstelling die ondersteund wordt door sfeervolle pianomuziek. De voorstelling bestaat uit associatieve verhaaltjes
die aansluiten bij de wereld van peuters en kleuters. De vorm-

Papierazzi 4+

schap.
Een, twee, drie, vier:
De makers lieten zich inspireren door de

een land van wit papier…

tekeningen van Mies van Hout.

Lang geleden, ver hier

geving is eenvoudig en bestaat uit schuimrubber kubussen.
Met fantasie kun je hiermee alles maken wat je wilt.
Regie, concept en idee Elly Bakker | Regieadvies Sabine Osinga |
Spel Renate Moespot | Muziek Harold Kooij | Decor Henri Schenkel
| Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m 3 | Kerndoel(en) Nederlands,

vandaan, was er zo’n land: het koninkrijk Papierië! Plan-

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving,

Regie, concept en idee Elly Bakker | Eindregie

ten en dieren, bomen en huizen, bergen en zeeën, zelfs

Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37, 54) | Duur

Ingrid van Leeuwen | Spel Joeso Peters, Silas Neu-

de mensen zijn er van papier.

mann | Muziek Joeso Peters | Tekeningen Pascale Snijders-Verheyden | Doelgroep 4+, PO groep

45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater
125, school in theater

1 t/m 4 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op

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

jezelf en de wereld: Mens en samenleving, Kunst-

nee… het mooie prinsesje Papierella waait weg. Waar-

Speelperiode geheel

zinnige Oriëntatie (1, 37, 54) | Duur 50 minuten |

heen? Waar is ze? Wie haar vóór volle maan zonder

seizoen za. t/m wo. |

Max. aantal toeschouwers theater 150, school

scheuren veilig thuisbrengt, mag met haar trouwen.

Foto Ruud Ploeg

in theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen za. t/m wo. | Foto Ruud Ploeg | Mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe, Waar-

100, op school 90 |

Boerenzoon Papierino is niet zo sterk en slim als zijn grotere broers. Toch gaat hij op pad. Is hij geknipt? Zal hij

borgfonds Meppel, Stichting Het Burgerweeshuis,

Papierella vinden? Een sprookje, met papier in de hoofd-

Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Albino

rol.
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Ook nog te boeken: Biggetjes roze en Het circus is begonnen > www.sttprodukties.nl

Fratelli Fiasco
Jeanmarie Bevort (1951), 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.

en de Drakenband

De Dwerg 4+ | familie
clownskunsten, zonder een enkel mensenwoord te gebruiken. De

Yurt (tent)
met tribune

komische en ontroerende dwerg brengt jong en oud in vervoering.

Als extra faciliteit bij de voor-

Zijn indringende spel speelt zich af op de grens tussen droom en

stelling kunt u een mooie Yurt

werkelijkheid, en beeldt een sprookje uit waarin iedereen zich kan

huren. Deze Yurt kunt u in over-

herkennen.

leg ook voor andere onderde-

In de betoverende gedaante van een dwerg brengt Fratelli Fiasco zijn

len van uw programma inzet-

Dobbe en de draak 4+
een prentenboek komt tot leven
Lennaert Roos is auteur van Platland wordt al jarenlang geplaagd door een draak die
het prentenboek Dobbe en ‘s avonds huizen plundert. Vooral boeken verdwijnen tijdens die
de Draak. Door zijn opleiding rooftochten, waarmee ook het lezen is verleerd of vergeten. Als
aan het conservatorium in tenslotte de Koninklijke Bibliotheek in het kasteel het ook moet

Wanneer de dwerg bij thuiskomst ontdekt dat zijn tamme kraai niet

ten. Een warm theaternest met

in zijn kooi zit, maar dat daar wel een gouden ei ligt, besluit hij het

feestelijke sfeer. De Yurt wordt

ei zelf uit te broeden. Het wordt groter en groter en dan breekt het

geleverd met tribune.

brengt hij, met de Draken- dochter Jade als bruid. Met dat vooruitzicht gaat ridder Koenband, op een innemende ma- raad op weg. Hij heeft alleen geen idee waar die draak zich

handen vol aan heeft. De dwerg gaat zozeer op in zijn taak als op-

Kenmerken Ronde tent met een

voeder dat hij zich een echte vogel waant, wanneer hij plotseling kan

doorsnee van 8,5 meter en een

nier de voorstelling Dobbe en schuilhoudt. Gelukkig komt hij Dobbe tegen die de sleutel heeft
tot de oplossing.
de Draak.

open! Een piepklein kuikentje wordt geboren, waar de dwerg zijn

zingen zoals alleen de mooiste
zangvogels is gegeven.

hoogte van 3,5 meter. Geschikt voor
alle ondergronden en alle weersom-

Den Haag en zijn passie voor ontgelden, komt koning Willem eindelijk in actie. Hij doet een
het vertellen van verhalen oproep aan het volk om de draak te verslaan en belooft zijn

standigheden. Wandbekleding kan

Op zijn authentieke onnavolgbare manier vertelt, zingt en kleurt

gemakkelijk worden losgemaakt en/of

Lennaert Roos de personages in waarbij hij muzikaal wordt be-

De Dwerg is een poëtische

bevestigd. Voldoet aan veiligheidsnor-

geleid door zijn Drakenband. De prachtige illustraties als projec-

voorstelling over geboorte, liefde

men. De tribune bestaat uit vijf rijen

tie en de liedjes die je meevoeren van Platland tot Verweggistan

en zorgzaamheid.

banken van verschillende hoogte en
biedt daarmee 110 zitplaatsen.

en terug, maken deze productie tot een lust voor oren en ogen.

Regie Jeanmarie Bevort | Spel Jeanmarie

Regie en spel Lennaert Roos | Band Maurits de Lange (piano), Bas Tönis (per-

Bevort | Doelgroep familie 4+, PO groep

cussie), Peter Kennedy (basgitaar) | Tekst Lennaert Roos | Doelgroep 4+, PO

1 t/m 4 | Kerndoel(en) Kunstzinnige

groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:

Oriëntatie (54) | Duur ca. 45 minuten

Mens en samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37, 54 en 55) | Duur ca.

| Max. aantal toeschouwers the-

50 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 250, school in theater

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

200, op school 125 | Speelperiode geheel seizoen
op aanvraag | Foto Popfactory

de groep beschikt over een
tribune voor ca. 100
personen, festival versie
30 minuten | Speelperiode juli t/m oktober 2017
+ mei en juni 2018 |
Foto Ruud Ploeg
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Ook nog te boeken: Circo Fiasco > www.sttprodukties.nl
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Garage TDI

Dans

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

Dans voor de gehele school? Boek dan Ratjetoe en Rat & Spider.
Deze 4+ en 8+ dansvoorstelling sluiten qua thematiek op elkaar aan.

Zelluf 3+

Rat & Spider 8+

Twee meisjes, Lotte en

Over een paar weken is het zover, dan is ‘So you think you

Iris. Ze zijn de grootste

can dance’ in de sporthal. Margot maakt een ‘rat-dance’, ze

vriendinnen.

delen

zoekt nog een partner. Bas maakt een ‘spider-dance’. Alleen!

alles, vooral… hun ver-

Bas houdt van solo. Bas houdt van urban: vette moves en

beelding.

coole tricks. Margot houdt van showdance en musical.

Ze

Onuitputtelijk

bouwen ze met allerlei

Op woensdagmiddag is er maar een danslokaal beschikbaar

voorwerpen hun eigen

om te oefenen. Het is vandaag woensdagmiddag…

fantasiewereld. En ze zijn
eigenwijs. Dit leidt soms

Een confrontatie tussen verschillende opvattingen, karakters

tot onhandige, maar ook grappige situaties.

en dansstijlen, waarbij pesten op de loer ligt. Pesten of accepteren? Een voorstelling waarbij het publiek meedenkt,

Op een gegeven moment raakt Lotte haar knuffel
kwijt. Is hij weggelopen? Kan dat? Of is hij misschien door Iris verstopt? Ze krijgen ruzie en opeens

meeleeft en meedanst.

Ratjetoe 4+

Choreografie Rudi Emmelkamp | Dans Selmar Jurian, Michelle Kooi |
Spelcoach Remco van Zandvoort | Decor Selmar Jurian, Rudi Emmelkamp

is de vriendschap ver te zoeken. Ze gaan ieder hun
eigen weg… Hoe maken ze het weer goed?

| Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie

Spin oefent voor zijn één-spin-show.

op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie en

Dat is een show precies voor één

Bewegingsonderwijs (1, 37, 54, 57) | Duur ca. 55 minuten | Max. aantal

Zelluf is een interactieve dansvoorstelling en gaat

spin en dat komt goed uit, want

Choreografie Rudi Emmel-

toeschouwers theater 125, school in theater 100 op school 90 | Speel-

over fantasie, samen spelen en samen delen.

Spin is graag alleen. Rat is niet

kamp | Dans Selmar Jurian,

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

Aan het eind van deze voorstelling mogen de kin-

graag alleen. Ze wil dolgraag meedoen.

Michelle Kooi | Decor Janco

deren onder leiding van de twee danseressen op

Maar Spin en Rat zijn veel te verschillend.

het podium zelf dansen en krijgen zij een korte

Of toch niet…?

workshop.

van Barneveld | Doelgroep
4+, PO groep 1 t/m 4 |
Kerndoel(en) Nederlands,
Oriëntatie op jezelf en de

Door middel van dans, spel, mime en zang wordt

wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige

Choreografie Rudi Emmelkamp, Selmar Jurrian | Dans Rens-

het publiek meegesleept in een groot verhaal

Oriëntatie, Bewegingsonderwijs (1, 37, 54, 57) |

ke Kruijswijk, Virginia Kui | Dramaturgie Jeffrey Deelman |

over kleine beestjes. Een interactieve dansvoor-

Duur ca. 55 minuten | Max. aantal toeschou-

Spelcoach Remco van Zandvoort | Decor Janco van Barneveld
| Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m 3 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving,

stelling over identiteit, grenzen, en alleen of samen zijn.

wers theater 125, school in theater 90, op
school 90 | Speelperiode geheel seizoen van za.
t/m di. | Foto Garage TDI

Kunstzinnige Oriëntatie, Bewegingsonderwijs (1, 37, 54, 57) |
Duur ca. 55 minuten | Max. aantal toeschouwers theater

Ratjetoe is toegankelijk en herkenbaar voor kin-

125, school in theater 90, op school 90 | Speelperiode geheel

deren die weinig ervaring hebben met dansthe-

seizoen van do. t/m zo. | Foto Garage TDI
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ater.
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Garage TDI

Theater

Reismuis 4+

Maarten Mus vliegt er
op uit! 4+

Toen en toen 4+

Een avontuurlijke zoektocht van Muis Dingeman. Dingeman reist met vrouw Souris en kinderen de wereld

Maarten Mus is na een wereldtournee door

Regie en tekst Henk de Reus |

Puck heeft een moeder en een oma. De oma van Puck heeft een span-

rond, in hun gezellige nestje achter het nummerbord

Taiwan, China, Zuid-Afrika en Curaçao weer

Spel en muziek Annemiek Fun-

nende zolder vol spulletjes die ze in haar leven heeft gebruikt. Er staat

van een toeristenbus. Ze zijn heel gelukkig. Tot hij, door

terug in Nederland. Een muzikale vertelvoor-

neman, Sijmen de Jong | Vorm-

ook een kist met spulletjes van de moeder van Puck, van toen zij zo oud

stom toeval, in Dover de boot mist en zijn familie in de

stelling met oude en nieuwe media.

mist ziet wegvaren. Hij roept nog: ‘Kom terug!’ en ‘Ik
hou van jullie!’ Maar de boot is al te ver …
Gelukkig krijgt hij hulp van papegaaiduiker Alky, van

geving Hadewych ten Berge |
Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4
| Kerndoel(en) Nederlands, Oriën-

Een brief aan de jeugdige kijkers:
Hoi jij,

de Antilliaanse Jan-van-gent Wesley, van wel honderd
Chinese visjes, van de Turkse ezel Gelan en van nog

Ik ben Maarten, Maarten Mus. Ik woon bij een

vele andere bijzondere en vaak onverstaanbare dieren.

boerderij, in een nestje onder het schuurtje
van de boer. Het nest waar ik woon is somber

was als Puck nu. Dat vindt Puck maar een gek idee: ‘Mama die zes jaar
is… Het zal toch niet dat oma… óók zes jaar is geweest?’

tatie op jezelf en de wereld: Natuur
en Techniek, Kunstzinnige Oriënta-

Wanneer Puck in de kist duikt, vindt ze daar de knuffel van haar moeder.

tie (1, 47, 54 en 55) | Duur ca. 45

De knuffel is lief en zacht. Hij heet Beest. Moeder speelde vroeger heel

minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in theater
110, op school 90 | Speelperiode

vaak met Beest. Ze vertelde hem verhalen over wat ze had beleefd en ze
gingen samen theedrinken. Maar nu speelt Beest met Puck. Puck legt

maart en april 2018 van do. t/m zo.

Beest alles uit over groeien, over ouder worden en over hoe dat nou zit

| Foto Garage TDI

met ‘Toen’, ‘Lang geleden’, ‘Nu’, ‘Straks’ en ‘Later’.

Reismuis gaat over vreemde talen, andere culturen en

en saai... Mijn moeder is een beetje zielig en

grappige gewoontes.

verdrietig. Weet je waarom? Mijn vader, Her-

Toen en toen gaat over de ontdekking van het verschil tussen vroeger

man mus, is dood. Das echt niet leuk. Ik wil

en nu. Over hoe kleine mensen groot worden, en grote mensen klein

Tekst en regie Henk de Reus | Spel en poppen Annemiek

mijn moeder opvrolijken en een bloemblaadje

begonnen.

Funneman | Muziek Marjet Spook | Vormgeving Louise Ca-

plukken van de Victoria Amazonica, de mooi-

spers | Kostuum Aafje Horst | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m

ste bloem van de wereld. Maar die groeit heel

Regie en tekst Henk de Reus | Spel Lusanne Arts | Pop en idee Nina van der Mark |

Ruimte, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 47, en 55) | Duur ca. 45 minu-

ver weg… Straks vind ik de weg niet terug... Ik

Vormgeving Louise Caspers | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Kerndoelen Oriën-

ten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in theater

wacht nog maar even tot jullie komen kijken,

110, op school 90 | Speelperiode oktober en november 2017 van

misschien dat ik dan durf.

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

do. t/m zo. | Foto Christiaan Bloem

tatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving en Tijd (1, 37, 51, 54, 55) | Duur 40
minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in theater 125, op school 90
| Speelperiode vanaf oktober 2017 geheel seizoen za. t/m di. | Foto Garage TDI

Doei doei Maarten Mus
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Theater
Vast 8+ VO

Man met het stenen hart 6+

Valerie droomt ervan rovershoofdvrouw te zijn

Hans woont met zijn moeder, de koe, en de geit

Man met het stenen hart is een vertelvoorstelling

waar de meest woeste bandiet van heel Mexico

in een schamele hut in het bos. Ze zijn arm, maar

over empathie, communicatie, emoties en omgang

voor siddert. Maar Valerie is lief en heel verlegen.

gelukkig en tevreden. Daar komt verandering in als

met elkaar. Een vertelling met poppen uitgevoerd

Bob droomt van een vrouw met mooi haar en lieve

achtereenvolgens de geit, de koe en zijn moeder

in een miniatuur coulissendecor geïnspireerd op

ogen, die haar arm om hem heen slaat en zacht

sterven.

middeleeuwse schilderijen.

doet niet anders dan werken of hij bouwt aan zijn

Hans wordt zo verdrietig dat hij alleen nog maar

Regie en tekst Henk de Reus | Spel en muziek Sijmen de

vechtrobot.

kan huilen. ‘Had ik maar een hart van steen’ ver-

Jong | Vormgeving Louise Caspers, Sinne Brink | Doelgroep

tegen hem zegt: ‘…oh Bob…oh Bob…’ Maar Bob

zucht Hans. Een klein mannetje verschijnt. Hij biedt

Nou, dag dan maar… 8+

op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige

Nietsvermoedend liepen Valerie en Bob door een

hem een hart van steen aan, in ruil voor zijn tranen.

park toen plotseling de wereld werd stil gezet en

Gretig gaat Hans op het aanbod in. En floeps! Daar

schouwers theater 200, school in theater 120, op school 120

vastgezet in beton. Ze bevinden zich in de TWAMI

heeft hij een stenen hart. Het voelt wel een beetje

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

(Tussenwereld Waar Alles Mogelijk Is). Gastheer

koud en zwaar maar hij hoeft niet meer te huilen.

Caspers

Vast knipt met zijn vingers en de twee mensen ko-

Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in. Hij wordt

Het innemende duo ‘Harry en de Kip’ brengt de

men tot leven. Ze zijn nu aan elkaar en aan hun

rijk, trouwt met een beeldschone prinses, wordt be-

wervelende klassiek cabaretvoorstelling: Nou, dag

verlegenheid overgeleverd in een betonnen lege

roemd en bewonderd, maar gelukkig wordt hij niet.

dan maar…

wereld. Zal het gastheer Vast lukken om ze van

Ontevreden vertrekt Hans en laat de prinses in tra-

hun verlegenheid te genezen? Vast trekt alles uit

nen achter. Het kan hem niets schelen, haar tranen

de kast om zijn doel te bereiken...

laten hem koud. Hij heeft immers een stenen hart!

men. Ze spelen typetjes, ze zingen, rappen, dansen,

Vast gaat over hoe verlegenheid kan leiden tot ab-

Zoals het in een sprookje hoort, loopt alles toch goed

ze vertellen verhalen. Ze halen werkelijk alles uit de

surde en hilarische, maar toch herken-

af en wordt bewezen dat

kast om het publiek te amuseren.

bare situaties.

ware liefde in staat is zelfs

Harry en de Kip dompelen de toeschouwer onder in

6+, PO groep 3 t/m 6 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie
Oriëntatie (1, 37, 54) | Duur 50 minuten | Max. aantal toe-

een zinderende show over afscheid en afscheid ne-

De show neemt een wending als Harry inziet dat

het hardste hart te bre-

afscheid nemen niet altijd even leuk is. Dat het

Regie en tekst Henk de Reus | Spel Nynke

ken en te verzachten. En

soms wel eens niet lukt om je pijn en verdriet weg

Borgman, Christiaan Bloem, Chris Koopman |

ineens stroomt er weer

te lachen. Een hilarische voorstelling die je naar de
keel grijpt.

Concept Esther van Til | Muziek J.P. de Bondt
| Vormgeving Esther van Til | Doelgroep 8+

bloed door zijn hart en

en VO (onderbouw) | Kerndoel(en) Neder-

krijgt Hans zijn gevoel

lands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens

weer terug.

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

en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (1,

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

37, 54) | Duur ca. 50 minuten | Max. aantal

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

toeschouwers theaters 200, scholen in thea-

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

ter 200, op school 120 | Speelperiode maart

Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37, 54) |

en april 2018 gehele week behalve wo. | Foto

Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers theater

Karel Zwaneveld

150, school in theater 150, op school 125 | Speelperiode
geheel geheel seizoen van za. t/m di. | Foto Gwen Mastuma
14

15

Garage TDI

Theater

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.

Het geheim van de Wilg 3+
Domovoj
Maximus 8+
Al sinds het allereerste be-

de natuur én over een nieuw begin. Een natuur-

schudt opa lachend zijn hoofd. “Kom je morgen

sprookje over een nieuwsgierig meisje.
Concept en spel Cristel Hakvoort en Marlies Smit | Muziek
Dennis van Tilburg | Tekst Anneloes Rodenhuis | Vorm-

kabouters, ze zitten letterlijk

Maar die morgen is opa er niet meer. Nuna is boos

overal. En let op! Sinds kort zijn de kabouters gedigitaliseerd.

en verdrietig tegelijk. Hij had het geheim van de

Ze terroriseren het internet, hebben toegang tot wachtwoor-

wilg nog niet eens verklapt! Waarom is hij zomaar

den, bankgeheimen, social media en bedrijfsgegevens. On-

weggegaan? Toch blijft Nuna vastbera-

der leiding van de wrede kaboutertiran Domovoj Maximus

den om het antwoord te vinden. In

vormen kabouters een bedreiging voor onze digitale wereld-

een spannende zoektocht ontmoet

orde. Niets of niemand is nog veilig.

zij verschillende dieren, die haar
allemaal hun eigen wonderlijke

H.J. van de KBDB (Harm Jan van der Heikamp van de Kabou-

geving Niek Jager | Doelgroep 3+ en PO groep 1 t/m 3 |
Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Natuur en techniek, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 40, 54) |
Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers theaters 125, school in theater 100, op school 90 |
Speelperiode geheel
seizoen van za. t/m
wo. | Foto KRIJT

geheimen toevertrouwen. Maar

terBestrijdingsDienst Beilen) bindt de strijd aan en verdwijnt

het geheim van de wilg kennen

zelf in de Cyberspace. Zonder de hulp van zijn collega Joleen

ze niet. Wie weet het dan wel? Zal

komt hij er nooit meer uit. Joleen heeft de kennis en vaardig-

Nuna het geheim van de wilg ooit

heden van het publiek nodig om H.J. te redden.

ontrafelen?

Deze IP (Interactive Performance) maakt gebruik van AR

Regie en tekst Henk de Reus | Spel Annelie-

(Augmented Reality), AI-bots (Artificial Intelligent Robots)

ke Knol, Jeroen van der Hoorn | Vormgeving

(Eigen Plaats in de Wereld).

stelling over wijze dieren, over de kringloop van

Nuna heeft al honderd keer geraden en steeds

gen het goede antwoord heeft…

de wereld geteisterd door

nadenken over hun eigen IG (Internet Gebruik) en hun EPW

Het geheim van de wilg is een poppenspelvoor-

Dat vraagt opa iedere keer als Nuna op visite komt.

weer raden, Nuna?” Nuna weet zeker dat ze mor-

staan van sprookjes wordt

en OG’s (Online Games), en zet het GP (Geëerd Publiek) tot

“Nuna, weet jij wat het geheim van de wilg is?”

en beeld Louise Caspers | Realisatie cybertechniek Gidi van Liempd, Yoran Lewerissa,
Jorn Benjamins | Doelgroep 8+, PO groep 5
t/m 8 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie
op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving,

Een sprookje over mediawijsheid en de angst voor zelfbedachte vijanden.

Kunstzinnige Oriëntate (1, 37, 54) | Duur ca.
50 minuten | Max. aantal toeschouwers
theater 150, school in theater 150, school
125 | Speelperiode geheel seizoen van za.
t/m wo. | Foto Jaspar Moulijn
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Krijt
Wat is er mis met mijn vis? 3+
10 x Daan = MOED! 4+

Meneertje heeft een oogje op Buurvrouw. Hij zoekt al

Een voorstelling met herkenbare thema’s

jaren naar de juiste manier om het haar te zeggen. Tot

voor kleine en grote mensen. Over elkaar

Daan heeft zijn zwembroek al aan.

ze op een ochtend aanbelt. Ze vraagt of Meneertje op

begrijpen, emoties en vriendschap.

Maar Daan durft niet.

haar vis wil passen. Zenuwachtig pakt hij de kom aan…

Wat als hij verdrinkt? En naar de bodem zinkt?

Maar wanneer Buurvrouw weg is, zwemt vis geen mil-

Regie en concept Cristel Hakvoort | Spel Annemiek

Was er nóg maar een Daan die in zijn plaats

limeter meer. Hij eet niets en zijn gouden sluierstaart is

Funneman, Collin van den Broek | Dramaturgie

kon gaan...

dof. Zelfs een gloednieuw kasteel laat hem koud. Zou
vis ziek zijn? Er zit nog maar 1 ding op. Meneertje moet

Laura Bonthuis | Muziek Dennis van Tilburg | Vormgeving Freja Roelofs, André Kok | Doelgroep 3+, PO
groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Oriëntatie op jezelf en

‘Ik ben Daan, aangenaam.

het aan vis zelf vragen. Hij neemt een aanloop en…

de wereld: Mens en samenleving, Oriëntatie op je-

’Daar staat een jongen met precies

duikt in de kom!

zelf en de wereld: Natuur en techniek, Kunstzinnige
Oriëntatie (37, 40, 54) | Duur ca. 45 minuten | Max.

dezelfde zwembroek aan!
‘Ik help je.’ zegt de tweede Daan.

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

‘Ik durf alleen niet van de hoge.

een mens in de wereld van een vis. Om elkaar te kun-

Dan blijf ik liever op het droge…’

nen begrijpen, zoeken ze samen naar een woordenloze

aantal toeschouwers theaters 125, school in theater 100, school 90 | Speelperiode 18 september t/m
15 december 2017 en 15 februari t/m april 2018 op
za. t/m wo. | Foto KRIJT

taal. Spelenderwijs ontstaat er een bijzondere vriendNummer drie is bang voor Lizzy,

schap. Zal het Meneertje lukken om erachter te komen

Het mooiste meisje van de klas.

wat er mis is met vis? En kan vis hem helpen zijn gevoel

Maar dan begrijpt Daan het pas!

voor Buurvouw te uiten?

Hij moet op zoek naar nóg een Daan…
Want 10 x Daan = MOED!
Durft Daan?
Of blijft hij voor altijd aan de kant staan?
10 x Daan = MOED! gaat over dapper zijn en

Regie Annelies van Wieringen | Regieadvies Annemiek Funne-

samenwerken. En over in het diepe springen.

man | Concept en poppenspel Cristel Hakvoort | Poppenspel

Want soms kan je in je eentje meer dan je denkt!

en objecten Raoul Baeten | Tekst Anneloes Rodenhuis | Muziek

Een voorstelling met live muziek.

Dennis van Tilburg, Adriaan Groffen | Educatie Willeke de Boer
| Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Kerndoel(en) Nederlands,
Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37, 54) | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal

Krijt biedt scholen de mogelijkheid om er een

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

educatieve les bij te boeken.

| Speelperiode januari t/m juni 2018 van za. t/m wo. | Foto Dennis van Tilburg

19

18

Ook nog te boeken: Nest > www.sttprodukties.nl

Theatra

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

Deze voorstelling is heel geschikt voor het speciaal onderwijs.

Smakelijke Sprookjes 4+
In een land hier niet eens zo ver vandaan, wordt iedere

Spel en concept Ida van Dril, Eva Mesman | Pop-

dag hard gewerkt. De bakker bakt krokante kadetjes,

pen Kathelijne Monnens | Productie Theatra |

op het land verbouwen de boeren de groenste groen-

Doelgroep 4+, PO groep 3 t/m 6 | Kerndoel(en)

ten en de slager is overal bekend om zijn sappige slavinkjes. En omdat er zo hard gewerkt wordt, is er eten

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Mens en samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie
(1, 37, 54) | Duur ca. 55 minuten | Max. aan-

Buiten de lijntjes 6+
Een straat, een doodgewone straat. Met huizen keurig

De Lijntjes staan altijd om 7 uur op. Ontbij-

in een rijtje naast elkaar. Niets bijzonders zou je denken.

ten iedere dag met een volkoren boterham

In één van deze huizen woont een echtpaar: meneer

met kaas. En lezen daarna samen de krant.

en drinken in overvloed. Elke avond wordt een heerlijk

tal toeschouwers theater 150, school in theater

en mevrouw Lijntje. Nog steeds niets bijzonders zou je

Behalve het buitenlandse nieuws. Als je nooit

diner geserveerd, waarbij er tot diep in de nacht ge-

125, op school 100 | Speelperiode geheel sei-

denken.

buiten je eigen dorp komt, heeft het geen zin

danst wordt. Kortom... iedereen is gelukkig.

zoen, alle dagen behalve vrijdag | Foto Natalia

om te weten wat er in de rest van de wereld

Lombardo

gebeurt.

Tot er op een dag een reusachtige gast verschijnt, die
niet is uitgenodigd en zeker niet welkom is. Deze gast
eist dat de koks de menukaart aanpassen. En dat heeft

Tot er op een dag een nieuwe buurvrouw

grote gevolgen...

naast hen komt wonen. Niets bijzonders denk
je? Wel voor De Lijntjes! Want door de komst

Smakelijke Sprookjes is een komische en

van deze buurvrouw in de straat verandert al-

interactieve poppenvoorstelling. Een

les. En dat is voor De Lijntjes heel bijzonder!

sprookje over nieuwsgierig zijn, heldenmoed en fantasie, waarin jij de hoofd-

Buiten de lijntjes’ is een humoristische voor-

rol speelt. Een voorstelling met konink-

stelling met weinig tekst, over patronen en

lijke tafelkleden, sierlijke schorten, en

het durven doorbreken ervan. Over interactie

een kapot vergiet.

met een ander. Want wat gebeurt er als je een
keer niet binnen de lijntjes blijft?
Regie Maarten Bootsma | Spel Harro van Lien, Dani =ëlle Meijboom, Eva Mesman | Concept Eva Mesman |
Doelgroep SBO 6-12 jaar, SO Cluster 3&4 6-12 jaar, PO
groep 3 t/m 8 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op
jezelf en de wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige
Oriëntatie (1, 37, 54) | Duur ca. 45 minuten | Max.
aantal toeschouwers school in theater 100 (SO+SBO)
125 (PO), op school 75 (SO+SBO) 100 (PO) | Speelperiode geheel seizoen, alle dagen | Illustratie Sengsavane
Chounramany
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Theatergroep

De Jonge Honden

De Vuurtoren 6+

Theatergroep De Jonge Honden is van oorsprong gericht op locatietheater voor een breed publiek. De voorstellingen zijn vaak beeldend en laagdrempelig. Door hun energieke speelstijl,
het gebruik van eenvoudige voorwerpen en herkenbare thema’s maken zij voorstellingen die
het publiek verrast en ontroerd.

Er ligt een krokodil onder mijn bed! 4+

Oma is oud, maar de vuurtoren is ouder, veel ou-

Een energieke en knusse voorstelling over genera-

Lotje ontdekt dat er een krokodil in haar slaapka-

De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige

der. Hij stond er al toen oma een jong meisje was

ties, vergankelijkheid, de zee, hoop en tederheid,

mer zit. En wel onder haar bed! Ze merkt al snel

boek van Ingrid & Dieter Schubert.

en nog in het dorp achter de duinen woonde. Ze

Kinderen, ouders en opa’s en oma’s zullen zich

dat hij niets kwaads van plan is. Samen met Karel

droomde ervan om later als ze groot was in de

hierin herkennen. De voorstelling is gebaseerd op

de krokodil vermaakt ze zich op een eenvoudige

Regie en concept Jolmer Versteeg | Spel Lotte Laan-Ballijns,

ronde kamer te wonen, hoog in de vuurtoren. En

het gelijknamige boek van Koos Meinderts met

en kinderlijke wijze, wat het nou juist zo bijzonder

Daniël van Duijvenbooden | Tekst Ingrid, Dieter Schubert |

haar droom kwam uit. Samen met haar kleinzoon

prenten van Annette Fienieg.

maakt. Wie gaat er bijvoorbeeld met een krokodil
in bad? Of temt hem met een hoepel?

Jonas woont ze in de vuurtoren. Jonas leert van
oma om groente te verbouwen, leert soep maken

Regie en concept Jolmer Versteeg | Spel Fokke Baarssen

en de vuurtoren ontsteken. Jonas wordt groter en

en Amin Ait Bihi | Idee Jelle Mensink | Tekst Koos Meinders

kan al steeds meer zelf. Terwijl oma ouder wordt

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

lands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37, 54) | Duur ca. 40 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in

Na het zien van deze voorstelling zou je hopen

theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen,

dat er een krokodil onder je bed ligt! Een intieme

za. t/m wo. | Foto Jan Amse

reld: Mens en samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37,

voorstelling over angsten voor het slapen gaan die

vergeet te ontsteken voor het slapen gaan, weet

54, 56) | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers

nauw aansluit op de belevingswereld van kinderen

Jonas het …

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

vanaf 4 jaar.

en steeds minder kan. Als oma zelfs de vuurtoren

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

riode geheel seizoen, za. t/m wo. | Foto Jan Amse
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Peter van Dijk

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.

Het boek van Max 3+

Otjes vader 6+

Angelino en de drie koningen 5+

Kleine Max weet het zeker. Hij is een muis. Hij heeft

De kok Tos staat achter het fornuis in de keuken

In het vergeten Italiaanse bergdorp ‘il villaggio di-

‘Angelino en de drie koningen’ is een verrassende

het gelezen in ‘Het grote boek dat alles weet’.

van Hotel de Koperwiek. Eindelijk kan hij doen

menticato’ woont Angelino, een kleine jongen met

versie van het kerstverhaal en een bewerking van

Daarin staat dat muizen grijs zijn, net als hij! Dat

waar hij goed in is: koken. Tos heeft een dochter-

een trommel. Hij is de boodschappenjongen uit

het gelijknamige boekje van Koos Meinderts, uit-

ze grote oren hebben en een dunne staart, precies

tje, Otje. En Otje is naar school, eindelijk. Hoezo

het dorp. Bij elk nieuwtje trommelt hij alle dorps-

geverij Rubinstein.

zoals hijzelf! Maar als kleine Max wil gaan slapen

eindelijk? Dat zit zo: Tos was al eerder kok in dit

bewoners bij elkaar. Maar veel gebeurt er niet in

Een kerstverhaal, gezien door de ogen van een

in een muizenhol bij de andere muizen, moet er

hotel, maar omdat hij geen papieren had, werd hij

het dorp.

kleine jongen. Het aloude verhaal is van alle tijden,

wel het nodige verbouwd worden. Zo’n grote muis

ontslagen. Dat zal Otje niet gebeuren.

ook van nu…
De bakker Fabrizio maakt het lekkerste ciabat-

hebben de muizen nog nooit gezien…, maar oma

Spel Peter van Dijk | Tekst Koos Meinderts, Peter van Dijk |

Terwijl Tos een lekkere fruitsalade maakt, vertelt hij

tabrood uit het hele land, maar buiten het dorp

hoe hij en Otje na zijn ontslag de wijde wereld in-

kent niemand hem. Silvio de herbergier drinkt elke

‘Het boek van Max’ is een muzikale vertelling waar-

trokken. Overal werden ze weggejaagd, omdat Tos

avond een lekker glas wijn met zijn dorpsgenoten,

in de tegenstelling groot en klein op een grappige

geen papieren had. Geen koksdiploma, geen pas-

maar zijn vrouw klaagt steen en been. Geen gast

schouwers school in theater 100, op school 75 | Speelpe-

manier wordt uitgespeeld. Het gaat over anders

poort, geen rijbewijs, geen kampeer- of parkeerver-

van buiten het dorp die nog blijft overnachten. En

riode december / half januari | Illustratie Annette Fienieg

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

gunning, niets. En zonder papieren begin je niks.

Claudia, Gina en Sofia wachten al zo lang op hun

geloven wat je leest en dat boeken daarom niet

Hoe Tos uiteindelijk dan toch de trotse bezitter is

prins op het witte paard die hen mee zal nemen

zonder plaatjes kunnen.

geworden van De Koperwiek, het hotel waaruit hij

naar zijn paleis. Maar wachten ze niet tevergeefs?

eerst was ontslagen? Dat is een heel verhaal.

Alleen signor Baffi, de burgemeester van het dorp,

muis begrijpt het wel.

Otjes Vader is een bewerking van het boek Otje van

stoord van zijn siesta. Totdat op een middag Ange-

Annie M.G.Schmidt.

lino in de verte drie koningen met een kameel ziet.

Spel Peter van Dijk | Liedjes Dick Dijkman | Doelgroep 3+,
PO groep 1-2 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf

Dio mio... ze zijn op weg naar zijn dorp...
Schmidt | Tekstbewerking Peter van Dijk | Muziek en lied-

de wereld: Natuur en techniek, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37,

jes Dick Dijkman | Decor Koud Kunstje | Prentenboek Roel

40, 54) | Duur 40 minuten | Max. aantal toeschouwers the-

Seidel | Doelgroep 5+, PO groep 3 t/m 6 | Kerndoel(en)
Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie

school 90 | Speel-

(1, 37, 54) | Duur ca. 50 minuten |

seizoen | Foto
Ruud Ploeg

Otjes Vader

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:

in theater 100, op
periode geheel

tatie (1, 52, 54) | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toe-

Regie Marian de Reu | Spel Peter van Dijk | Tekst Annie M.G.

en de wereld: Mens en Samenleving, Oriëntatie op jezelf en

ater 125, school

Oriëntatie op jezelf en de wereld: Tijd, Kunstzinnige Oriën-

lijkt echt tevreden. Elke middag geniet hij onge-

Het boek van Max is gebaseerd op het gelijknamige
prentenboek van Pippa Goedhart.

Doelgroep 5+, PO groep 2-8 | Kerndoel(en) Nederlands,

Max. aantal toeschouwers
school in theater 125, op
school 90 | Speelperiode
geheel seizoen | Foto Ruud
Ploeg
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Harro van Lien producties
Willem woont alleen aan de rand van het bos. Hij geniet van

Regie Maarten Bootsma | Spel Harro

de rust die hij heeft verdiend na een leven vol gevaarlijke avon-

van Lien | Vormgeving XL de Atelier

turen. Hij zingt zeeroversliedjes, loert wat door zijn verrekijker

| Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 5 |

Het jongetje is een landrot, duidelijk. Aan landrotten heb je
niks. Landrotten zeuren. Om woest van te worden!

Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op

zijn en over vriendschappen die je niet aan ziet komen. De
voorstelling is een bewerking van het boek Woeste Willem van
Dieter en Ingrid Schubert.

in aantocht?
Is de wopalfgina
2.
lees verder op
“De gevolgen zijn niet te
overzien als de wolf te-

jezelf en de wereld: Mens en samenle-

rugkeert in onze bossen!”

ving, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37, 54) |
Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in thea-

Woeste Willem is een vertelvoorstelling over stoer doen, bang

theater. Hij maakt daarom voorstellingen die het publiek raken, maar toch bemoedigen.

De wolf is terug 8+

Woeste Willem 4+

over het water tot opeens een klein jongetje de rust verstoort.

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

ter 125, op school 100 | Speelperiode
geheel seizoen za. t/m wo. | Foto Sjoerd
Litjens

Maakt u zich ge
en zorgen, maakt
u zich
als-tu-blieft geen
zorgen. De wolf
komt niet
terug. Allemaal
valse berichten
.

al
jn tota lijke
i
z
n
e
erge
boss
“onze hikt voor d
c
onges ren.”
e
i
roofd
an:

ielem

Prof. D

n 90 km
n op nog gee
Wolven gezie

.
van de grens

Al jaren staan deze berichten in de kranten. Maar wat de kran-

Regie Maarten Bootsma | Spel,

ten niet weten... de wolf is er al. Met alle gevolgen van dien.

tekst en concept Harro van Lien

Nergens ter wereld zijn de bossen zo keurig op orde als in ons

| Decor Frederik Hovenga | Doel-

land. Overal staan prullenbakken, routewijzers en bezoektijden
op uitlegbordjes.

groep 8+, PO groep 5 t/m 8 |
Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens

In de voorstelling De wolf is terug neemt Harro van Lien het pu-

en

bliek mee naar een bos vol keurige dieren. Plotseling verschijnt

Oriëntatie (1, 37, 54) | Duur ca.

daar, rechtstreeks vanuit de bossen van Polen, een verdwaalde,

45 minuten | Max. aantal toe-

onbeschaafde en hongerige wolf.
De wolf is terug gaat over wankele overtuigingen, de dood, het

samenleving,

Kunstzinnige

schouwers theater 150, school
in theater 125, op school 100 |
Speelperiode geheel seizoen za.
t/m do. | Foto Jan Amse

leven en een vraatzuchtige wolf die best voor rede vatbaar is.
Een vertelvoorstelling vol komische personages.
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Harro van Lien producties
De snelste zebra van de wereld 5+
Je kunt leuk winnen, vrolijk winnen, gezellig win-

De vertelvoorstelling De snelste zebra

nen, maar je kunt ook vervelend winnen. Zebra wil

van de wereld is gemaakt naar aanlei-

iedere dag hardloopspelletjes doen. Hardrennertje,

ding van het gelijknamige prentenboek

Sprinterdesprint, Vlugge Wilma, het is allemaal goed,

van Youp van ‘t Hek met tekeningen van

als hij maar keihard kan rennen en altijd kan win-

Georgien Overwater. Een voorstelling

nen. Tijger, Eekhoorn, Haas en Nijlpaard hebben zich

over lelijk winnen en mooi verliezen. En

verstopt, ze zijn het zat, ze willen niet meer rennen.

over vriendschap. En natuurlijk over het

Zebra wint niet alleen altijd, hij wint ook nog eens

belang van een goeie schuilhut.

helemaal niet leuk.
Regie Maarten Bootsma | Spel Harro van Lien |

Tijger gaat het hem vertellen: ”Zebra, niemand wil

Decor Bertus Groen | Gebaseerd op prenten-

De verdwaalde Viking
8+ en VO
Thomas is tien en woont in Zwartbult, een klein
dorpje verscholen in het riet aan een brede rivier.
Orde en rust staan hoog in het vaandel van de

boek De snelste zebra van de wereld van Youp

burgemeester van Zwartbult. Een dik boek vol

van ’t Hek, uitgeverij Leopold B.V. | Doelgroep

regels houdt het dorp stevig in de greep. Ten-

5+ en PO groep 3 t/m 6 | Kerndoel(en) Neder-

bang, zelfs voor Niemand niet! Het hele bos en ver

minste, tot op een warme lentedag zwarte wol-

lands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens

daarbuiten maakt zich klaar voor de wedstrijd van

en samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37,

ken over het dorp drijven. Over de rivier vaart

het jaar: Zebra tegen Niemand.

54) | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toe-

tegen je rennen!” Even is het stil in het bos, heel
stil. Maar dan schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet

een boot met een Viking aan boord. Hij stapt uit,

schouwers theater 125, school in theater 125,

loopt een verlaten moerashuisje in en… blijft.

op school 100 | Speelperiode geheel seizoen

Thomas gloeit van opwinding, maar het dorp

za. t/m wo. | Foto Sjoerd Litjens

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 | Muziek Fokke Runneboom | Tekst Harro van Lien, Maarten
Bootsma | Vormgeving XL de Ateliers | Doelgroep 8+, PO
groep 5 t/m 8 en VO | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving en Tijd,
Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37, 52, 54) | Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in
theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel seizoen
za. t/m wo. | Foto Kees Muizelaar
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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.

De fantastische
Meneer Vos 6+
Bolus en Bits en Biet

De dag dat Tommy
drie werd 10+ en VO

Joris en de geheimzinnige
toverdrank 7+

Als Tommy één jaar is, wordt hij, samen met zijn

Joris beleeft een spannend avontuur, wanneer

Eén dik, één klein en één dunne spriet.

ouders, gevangen genomen en opgesloten in een

hij een geheel eigen drankje voor zijn oma gaat

Die ellendige schurken met neuzen

Duits concentratiekamp. Voor zijn derde verjaar-

maken. Op het toneel staat een fornuis met een

dag tekent zijn vader, Bedrich Fritta, een boek

enorme ketel, waaruit spannende pruttelgeluiden

voor hem. Een prentenboek over hoe de wereld

komen. De vele, niet alledaagse, ingrediënten

van een kleine jongen eruit zou moeten zien, als

zorgen ervoor dat het drankje van Joris een tover-

Dat zongen de kinderen uit het

er geen oorlog was. Een glas melk, een schaap,

drankje wordt. Daarna begint het fantaseren van

dorp. Ze hielden helemaal niet van

sneeuw om mee te spelen en een verjaardag-

Joris pas echt. Waren de dieren echt zo groot? Was

de drie boeven. Nooit mochten ze

staart!

grootmoeder echt zo beginnen te groeien? En had

als augurken.
Een valser soort boeven is er niet!

spelen in de weide of naar de die-

ze echt gegaloppeerd op dat reuzenpaard, tussen

ren op de boerderij komen kijken.

Tommy kent alleen maar honger, kou en angst.

de koeien en de reuzenkippen? Hoe het met Joris

Bolus, Bits en Biet dachten alleen

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

afloopt, is te zien in deze fantasievolle voorstelling.

maar aan zichzelf. Ze waren gemeen

len twee acteurs het beeld van het leven in een

en zelfzuchtig. Ze hielden er dus hele-

kamp. Ze kijken door de onbegrijpende ogen van

Joris en de geheimzinnige toverdrank van Roald

maal niet van als Meneer Vos af en toe

een kind, door de liefdevolle ogen van zijn ou-

Dahl behoort tot een van de best gelezen kinder-

eens op bezoek kwam, op zoek naar eten

ders en door de ogen zonder mededogen van de

boeken.

voor zijn vrouw en zijn zoontje. Er ontstaat

fascisten, met als vertrekpunt de tekeningen van

een strijd om leven en dood. Als dit maar

papa Bedrich. De dag dat Tommy drie werd is in-

Regie André Vermaerke | Spel Marc Reynaerts | Muziek Phi-

goed afloopt!

drukwekkend, klein en intiem.

lippe De Chaffoy | Decor Dirk De Strooper, Edith De Stroo-

Regie André Vermaerke | Spel Marc Reynaerts | Mu-

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

ziek Philippe De Chaffoy | Doelgroep 6+, PO groep 3

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

t/m 6 | Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf

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

en de wereld: Mens en samenleving, Kunstzinnige Ori-

jezelf en de wereld: Mens en samenleving, Tijd, Kunstzinnige

ëntatie (1, 37, 54) | Duur ca. 55 minuten | Max. aantal

Oriëntatie (1, 37, 52, 53, 54) VO 1, 37, 48) | Duur ca. 50 mi-

toeschouwers theater 200, school in theater 150, op

nuten | Max. aantal toeschouwers op school 60 | Speel-

school 125 | Speelperiode gehele seizoen | Foto Karin

periode geheel seizoen, op aanvraag | Foto Ruud Ploeg

per, Wim Van de Vijver | Doelgroep 7+, PO groep 4 t/m 8 |
Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Mens en samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (1, 37, 54) |
Duur ca. 55 minuten | Max. aantal toeschouwers theater
200, school in theater 150, op school 125 | Speelperiode
geheel seizoen | Foto Thomas Renard

Vanderper
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Reuring Theater
De tour van Fien 8+

Reuring Theater bestaat uit de jonge theatermakers Rianne de Reu en Annemiek Timmerman. De
voorstellingen die ze maken zijn energiek, expressief, fantasievol en herkenbaar. Met een nieuwsgierige blik en een hoofd vol ideeën maken de jonge theatermakers voorstellingen voor kinderen
en jongeren. Spel, muziek en verbeeldingskracht zorgen voor filmische scènes waardoor publiek
wordt meegezogen in het leven van de aanstekelijke, grappige en ontroerende personages.

Tjerk wordt een berk 7+

Op de pedalen, klaar voor de start... af!
Fien wil wielrenster worden. Zwetend, zwoegend en

Tjerk woont in een doodgewoon dorp, met dood-

Tjerk wordt een berk is een voorstelling over bo-

trappend traint ze alle dagen samen met haar beste

gewone buren, die doodgewoon hun bloesjes

men en mensen maar bovenal over de poging om

vriendin Annemiek. Ooit zal ze haar persoonlijke Tour

strijken en hun hegjes snoeien. Tjerk snapt hele-

iemand anders te zijn dan jezelf.

de Fien winnen. Iedereen zal klappen, juichen en diep

maal niets van deze doodgewone mensen.

buigen voor zoveel snelheid.

Fien wordt uit haar

droom ontwaakt als Annemiek gaat verhuizen. Thuis

Marie B. 10+ en VO

Regie n.n.b. | Dramaturgie Sanne Schuhmacher | Spel An-

Tjerk ziet eruit als een mens maar voelt zich vaak
anders. Dat is niet zo vreemd want hij heeft een

klaagt haar moeder over de rommel in de kamer. Haar

nemiek Timmerman, Rianne de Reu | Doelgroep 7+, PO
groep 5 t/m 8 | Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzinnige
Oriëntatie (1, 37, 54) | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal

broer wil niets weten van spaken, wielen en zadelpijn.

Marie woont samen met haar moeder in een

geheim. Niemand mag het weten. Tjerk kan er

Fien staat er helemaal alleen voor. Zal Fien de finish

klein dorp. Als Marie op een dag thuis komt,

niet van slapen, hij maakt zich grote zorgen. Ieder-

100 | Speelperiode geheel seizoen za. t/m wo. | Foto Jan

halen? Of wacht haar enkel de laatste plaats?

zit er ineens een man in de woonkamer. Haar

een in het dorp is normaal. Iedereen, behalve hij.

Amse

toeschouwers theater 150, school in theater 125, op school

moeder heeft een nieuwe vriend. Hij is klein,
De tour van Fien is een grappige, ontroerende, spor-

grijs en lijkt op een rat. Gelukkig heeft ze haar

tieve voorstelling over inspanning, uitputting en je ei-

beste vriendin Saar. Samen brengen ze hun da-

gen koers varen, óók als je daar soms je peloton voor

gen door op school en bij de pomp.

moet verlaten.

Totdat Marie bij het nablijven Danny ontmoet.
Danny kan heel goed tekenen, net als zij. Hij is

Regie Bernice Horst | Regieadvies Cristel Hakvoort | Spel An-

opgewekt, stoer en vooral anders. Saar en Ma-

nemiek Timmerman, Rianne de Reu | Doelgroep 8+, PO groep

rie groeien steeds verder uit elkaar en de rat is

5 t/m 8 | Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie (1,
54) | Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers theater

van plan om bij haar en haar moeder in te trek-

150, school in theater 150, op school 125 | Speelperiode geheel

ken. Nu komt het erop aan: durft Marie haar

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

eigen weg te kiezen?
Marie B. is een filmische voorstelling met veel
actie en humor over vriendschap, loyaliteit en
grenzen.
Regie Bernice Horst | Spel Annemiek Timmerman, Rianne de Reu | Doelgroep 10+, PO groep 7-8 en VO 1-2
| Kerndoel(en) Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de
wereld: Mens en Samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (1,
37, 54), VO 1, 36, 48) | 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
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muziektheater

TG

Fraseur

TG Fraseur is dynamisch muziektheater dat
volksverhalen op theatrale wijze vertelt en

Oh, oh Othello 10+ en VO

speelt. De voorstellingen hebben een avon-

Smeedwerk speelt een moderne bewerking van

vrouw Desdemona hem bedriegt met Cassio, zijn

tuurlijk karakter en zijn altijd omlijst met ei-

Shakespeare’s Othello. Het originele verhaal over

nieuwe tegenspeler. Jago’s wraak leidt uiteindelijk

genzinnige (wereld) muziek.

de Moorse legercommandant Othello en zijn vriend

tot het ontslag en de ondergang van Cassio, het

en officier Jago, toont hoe een mens, die constant

breken van Othello en de - door haarzelf niet ge-

niet gezien wordt en niet de erkenning krijgt die

accepteerde - dood van Desdemona.

De zangeres van de Nijl 8+ en volwassenen

hij of zij nodig heeft, uit frustratie het leven van
anderen doelbewust kapot kan maken. Het is een

Regie Anil Jagdewsing | Spel André Dongelmans, Bas Jile-

universeel verhaal over vriendschap, liefde en ver-

sen, Inge Smolders | Tekst Jannemieke Caspers | Doelgroep
10+, PO groep 7-8 en VO 1e en 2e jaar | Kerndoel(en) Ne-

Bayoemie, wie kent hem niet? Zijn schoenma-

en overal vergezellen. Zou ze misschien niet kun-

trouwen, over erkenning en gekwetstheid, frustra-

kerswinkeltje is de drukst bezochte zaak van de

nen lopen, is er iets met haar voeten? Zou hij voor

tie, onvrede en wraak.

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

haar de perfecte schoen kunnen maken, zodat ze

maakt schoenen precies op maat en van het aller-

uiteindelijk weer kan lopen? Of schuilt er in deze

In de bewerking van Smeedwerk speelt het verhaal

theater 200, school in theater 200, op school 125 | Speel-

zachtste leer. Als hij op een dag de voeten opmeet

vrouw een ander, veel groter geheim...

zich af op de avond van het grote gala waarop de

periode gehele seizoen | Foto Jean van Lingen | Mogelijk

van een klant, komt er een ezeltje voorbij lopen

leving, Kunstzinnige Oriëntatie (PO 1, 37, 54 en VO 1, 36,
48) | Duur ca. 60 minuten | Max. aantal toeschouwers

prijs Het Gouden Schaap voor de beste acteur van

met op zijn rug een gesluierde vrouw, helemaal

‘De zangeres van de Nijl’ is gebaseerd op het

het land uitgereikt wordt. Othello de Moor, ooit als

gekleed in het wit. Als zij Bayoemie van achter

gelijknamige verhaal van Paul Biegel en gaat

vluchteling aangekomen, is de ster-acteur en be-

haar sluier aankijkt, raakt hij volledig in haar ban.

over onbaatzuchtige liefde en over de noodzaak

kendste man van het land en een van de genomi-

Van het ene op het andere moment laat hij zijn

te beschermen wat in het leven van waarde en

neerden. Hij heeft vlak daarvoor zijn grote tegen-

winkeltje in de steek en laat de klant verbouwe-

weerloos is. De vertelling krijgt een magische sfeer

speler voor zijn nieuwe film mogen aannemen.

reerd achter. Wie is deze vrouw die met haar stem

door het gebruik van typisch Oosterse instrumen-

Jago, Othello’s vriend en acteur, had verwacht

mensen in vervoering brengt? Niemand schijnt het

ten en een zingende zaag.

deze rol te krijgen, maar in plaats daarvan

te weten. Het enige wat hij wel weet, is dat ze

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

gemaakt door VSB fonds,
het Lira fonds

krijgt hij een miezerig rolletje als figurant.

nooit loopt. Steeds zit ze op haar ezel of wordt

Eindregie Babbe Groenhagen | Vertelling en spel Peter

De constante afwijzing treft Jago diep.

ze gedragen door twee mannen die haar altijd

van Dijk | Muziek Dick Dijkman | Dramaturgie en vormge-

Kwaad en gekwetst neemt hij zich

ving Aafke Lucie de Vries | Tekstbewerking Peter van Dijk
| Liedjes Dick Dijkman | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 |

voor wraak te nemen. Via sugges-

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

tie, manipulatie en geroddel met

Mens en Samenleving, Ruimte, Tijd Kunstzinnige Oriëntatie

hulp van de snelle, sociale media

(1, 37, 50, 52, 54) | Duur ca. 50 minuten | Max. aantal

en korte lijntjes met de pers, slin-

toeschouwers theater 150, school in theater 125, op school

gert Jago geheimen, schandalen

100 | Speelperiode geheel seizoen | Foto Ruud Ploeg

en leugens de wereld in. Allemaal
om de pas getrouwde Othello
te doen geloven dat zijn geliefde
35

Smeedwerk maakt toegankelijk en verfrissend theater in een fysieke speelstijl voor een breed
publiek. Theater dat de verbeelding prikkelt, dat met minimale middelen alles vertelt. Hierin
speelt humor een grote rol, maar ontroering ontbreekt niet. Smeedwerk wil de kijkers con34

fronteren met wie zij werkelijk zijn.

Groen & van Lien

Cliffhanger 9+

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

Al jaren staan acteurs Groen en Van Lien op het

beurt in een gevangenis vlakbij Djengistan. Alles

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

podium met hun Shakespeare voorstellingen. Na-

in het leven van John komt op zijn kop te staan.

uitkomt, en met een vleugje improvisatie.

tuurlijk: prachtige kostuums en mooie teksten,
maar ergens knaagt er iets.

Deze filmische, komische, spannende en interactieve voorstelling is geïnspireerd op ‘de reis van de

De zaak Vlaskamp 10+

“Ik heb geen zin meer hierin. Ik wil iets anders,

held’, door Joseph Campbell. Deze hoogleraar in

Groen.”

de mythologie ontdekte door zijn studie van volks-

“Zeur niet en speel gewoon verder, Van Lien.”

verhalen en oeroude mythes dat een aantal vertel

Twee rechercheurs die fout op fout stapelen, krij-

Spel en tekst Gert-Jan Groen, Harro van Lien | Vorm-

“ Ik wil actie... Zij willen ook actie.”

principes iedere keer weer terugkeerden. Deze reis

gen een bijzondere zaak in handen. Ze moeten

geving Bertus Groen | Doelgroep 10+, PO groep 7-8 |

“Wie?”

van de held vatte hij samen in twaalf stappen, die

onderzoek doen naar de moord op de puissant

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

“Het publiek! Alsjeblieft?”

de basis van de voorstelling ‘Cliffhanger’ vormen.

rijke voetballer Gregory Vlaskamp.
Vlaskamp is vermoord tijdens een feestje in zijn
huis. Er waren gasten en personeel aanwezig.

Mens en samenleving, Kunstzinnige Oriëntatie (PO 1, 37, 54)
| Duur ca. 60 minuten | Max. aantal toeschouwers theater
150, school in theater 125, op school 100 | Speelperiode

“Ok, maar dan ben ik de held, Van Lien”
“Is goed, Groen. Dan ben ik de bad guy.”

Regie Maarten Bootsma | Spel en idee Gert Jan Groen, Harro van Lien | Vormgeving Bertus Groen | Doelgroep 9+, PO

geheel seizoen | Foto Sjoerd Litjens

Wie heeft het gedaan en wat was het motief?

Cliffhanger is het verhaal van John, een held die

Langzaam maar zeker wordt de zaak steeds in-

niet weet dat hij de held is. Een saaie man, met

gewikkelder. De rechercheurs kunnen zich geen

een saai leven waarin alles altijd ontzettend saai

fout meer permitteren. Dit is hun laatste kans.

en hetzelfde is. Totdat er iets verschrikkelijks ge-

groep 7-8 | Kerndoel(en) Nederlands, Kunstzinnige Oriëntatie (PO 1, 54) | Duur ca. 50 minuten | Maximaal aantal
toeschouwers theater 150, school in theater 125, op school
100 | Speelperiode geheel seizoen | Foto Jordy Vogelzang

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 daar toe
komen. Een voorstelling vol improvisatie,
aanstekelijke personages en hilarische
scènes.
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studio BOCK&BAAS

Studio BOCK&BAAS maakt voorstellingen over thema’s waar jongeren mee bezig zijn.
Zij maken hierbij een directe vertaling van de werkelijkheid waarmee ze de jongeren recht in
hun belevingswereld raken. Voorstellingen die een preventieve werking hebben
en een bijdrage leveren aan het inzicht en de veiligheid van jongeren.
Theater maakt bewust, en dat is een groot goed.

Loverboys VO en MBO

Pauzecabaret voor pubers

Vernieuwd, verfijnd en doortrapt. Dat zijn de

VO en MBO

loverboys van nu.

over identiteitsvorming en geschiedenis

Chris heeft het goed voor elkaar. Ze heeft leuke ou-

Michael en Jörgen weten niet meer wie ze zijn. Of

ders en een leuk vriendje, Pieter. Op school trekt

hebben zij zichzelf simpelweg nog nooit gevon-

ze veel op met haar goede vriendin Kim. Zij weet

den? Ze beweren van alles; en erger - ze geloven

elke situatie net nog iets spannender te maken. Via

het ook nog! Maar dan komt hun wereld tot stil-

Kim komt Chris in contact met Dave. Dave is heel

stand en stort alles in. Gelukkig vinden ze een oude

anders dan Pieter. Hij is stoer, spannend en avon-

familiestamboom en lijkt alles weer goed te komen.

Studio
BOCK&BAA
S steunt
Thot World
wide
door 4% va
n de omze
t
te doneren.
Indirect steu
n jij,
als boeker,
dit project.

tuurlijk. Ze maakt een afspraakje met Dave om hem
te ontmoeten - gewoon voor de lol en uit nieuws-

Om jezelf te vinden moet je weten wie je voorvade-

gierigheid. Dit lijkt allemaal heel leuk, toch krijgt ze

ren zijn. Aan de hand van dat idee zoeken Michael

een raar gevoel bij Dave. Er klopt iets niet. Chris wil

en Jörgen hun eigen stamboom uit. Is Napoleon

het contact met Dave verbreken, maar Dave heeft

Bonaparte echt hun verre voorvader? Heeft Micha-

een heel ander plan. Gelukkig heeft ze Kim nog,

el zijn teken-talent van de genen van van Gogh? En

haar beste vriendin. Maar is Kim wel wie ze lijkt…

Patty Brard kan toch niet zomaar je nicht zijn?

Loverboys - Net als je denkt ze door te hebben, ver-

Pauzecabaret is een toegankelijke cabaretvoorstel-

anderen ze hun methodes. De tijd van cadeaus en

ling over identiteitsvorming en eigenwaarde. Op

meiden verliefd maken is voorbij. De nieuwe gene-

dynamische wijze duiken Jörgen en Michael met de

ratie loverboys pakt het heel anders aan. Loverboys

leerlingen de geschiedenis in en zodoende komen

laat je kennis maken met de loverboys van nu. Aan

vele historische grootheden ten tonele. Rake grap-

de orde komen vragen als: hoe gaan de loverboys

pen, een gevoelig lied en hard gelach.

van nu te werk? Hoe kun je voorkomen dat je
slachtoffer wordt van een loverboy? Wat moet je

Regie Maarten Bootsma | Coach Eran Ben Michaël | Spel en

doen als het te laat is?

tekst Michael de Roos, Jörgen Scholtens | Doelgroep VO alle

Regie Malou van Sluis | Spel Margit Odems, Suzan Tolsma,
Tom Afman | Tekst Theater Thot | Doelgroep VO alle leerjaren, MBO | Kerndoel(en) Nederlands, Mens en Maatschappij,
Kunst en Cultuur (1, 36, 48) | Duur ca. 90 minuten | Max.

leerjaren en MBO | Kerndoel(en) Nederlands, Mens en maatschappij, Kunst en cultuur (1, 36, 48) | Duur ca. 50 minuten |
Max. aantal toeschouwers school in theater 150, op school
100 | Speelperiode geheel seizoen op aanvraag | Foto Lize
Kraan

aantal toeschouwers school in theater 60, op school 45 |
Speelperiode geheel seizoen | Foto Lize Kraan
38

39

studio BOCK&BAAS
Kick me! VO

@Junkie 2.0 VO

Cashflow VO en MBO

over pesten en groepsdruk

over sociale media en cyberpesten

over jongeren en geldproblemen

Stefan en Anne zijn al jaren goede vrienden.

Roos heeft geen Facebook! Dit kan toch niet!? Haar

Mark is pas verhuisd en komt in een nieuwe klas.

Wouter, de populaire jongen van de school, blijft

beste vrienden Tim en Thomas maken een profiel

Hij moet knokken voor een plek in de groep. Bob

zitten en komt bij hen in de klas. Om zijn po-

voor haar aan. Ze raakt al snel vertrouwd met pos-

is de populaire jongen van de klas. Mark probeert

pulariteit te behouden, begint Wouter Anne te

ten, tweeten, liken, bloggen en vloggen.

aansluiting te vinden bij Bob die hem al snel mee-

plagen. Dit plagen wordt al snel pesten. Wouter

Wanneer ze een grap post waarin Thomas het doel-

neemt in zijn avontuurlijke en verkwistende manier

heeft de klas op zijn hand en Anne wordt het

wit is krijgt ze meer likes als ooit te voor. Wat begint

van leven. Als Mark dan ook nog verliefd wordt op

doelwit van steeds groter wordende pesterijen.

als een grap loopt als snel uit de hand. Een dyna-

Noa, die misbruik maakt van zijn gevoelens, komt

Als Wouter een Whatsapp groep aanmaakt om

mische voorstelling met een aangrijpend einde over

hij in financiële problemen.

een grote grap uit te halen met Anne komt Ste-

jongeren die verstrikt raken in het wereldwijde web.

Liefde en vriendschap zijn niet te koop, of toch wel?

fan in tweestrijd. Kiest hij voor zijn eigen positie
in de klas of moet hij opkomen voor zijn vriendin.

Cashflow is een dynamische voorstelling over geldDoor de digitale revolutie en internet op mobiele

gedrag en schulden. Jongeren komen steeds sneller

telefoons staan we non-stop in verbinding met de

in aanraking met allerhande verleidingen om geld

Kick Me! schetst een indringende wereld van

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

uit te geven. Commercie en groepsdruk spelen hier-

pesters, omstanders en gepeste jongeren. Nog

keerzijdes.

in een grote rol. In het nagesprek wordt duidelijk

altijd heeft 1 op de 5 jongeren te maken met

@Junkie 2.0 is een interactieve theatervoorstelling

hoe je schulden voorkomt en worden oplossingen

pestgedrag. Maar wat doen die andere 4 eigen-

over cyberpesten, sexting, maakbare identiteit en

aangereikt voor jongeren die reeds in de schulden

lijk? Pesten is een groepsproces. In deze confron-

privacy op internet. In het nagesprek worden deze

zitten.

terende voorstelling, wordt het publiek bewust

thema’s behandelt, en worden de leerlingen op

van de oorzaken en gevolgen van pesten. Het

speelse wijze geconfronteerd met haar eigen inter-

Deze voorstelling is ontwikkeld in samenwerking

publiek komt tot inzicht wat je tegen pesten kan

netgebruik.

met de sector schuldhulpverlening van Maatschap-

doen, en hoe je het kan voorkomen.

pelijke Dienstverlening Flevoland.
Regie Jörgen Scholtens | Spel Ferdi Çelik/Michael de Roos, Jör-

Regie Maarten Bootsma | Tekst en spel Ferdi Çelik, Jörgen

gen Scholtens/Michael Bot, Malou van Sluis/Tamara Hofman

Regie Jörgen Scholtens | Spel Marrit Bausch/Tamara Hofman,

Scholtens, Margit Odems | Doelgroep VO alle leerjaren |

| Doelgroep VO alle leerjaren | Kerndoel(en) Nederlands,

Ferdi Çelik/Michael Bot, Jörgen Scholtens/Michael de Roos |

Kerndoel(en) Nederlands, Mens en Maatschappij, Kunst

Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur (1, 36, 48) | Duur ca.

Tekst Harro van Lien | Doelgroep VO alle leerjaren en MBO

en Cultuur (1, 36, 48) | Duur ca. 90 minuten | Max. aantal

90 minuten | Max. aantal toeschouwers school in theater

| Kerndoel(en) Nederlands, Mens en Maatschappij, Kunst en

toeschouwers school in theater 60, op school 45 | Speel-

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

Cultuur (1, 36, 48) | Duur ca. 90 minuten | Max. aantal toe-

periode geheel seizoen | Foto Lize Kraan

Kraan

schouwers school in theater 60, op school 45 | Speelperiode
geheel seizoen | Foto Lize Kraan

Verdieping

worden verzorgd door één van de acteurs die

Naast de voorstelling met nabespreking

zich gespecialiseerd heeft in het onderwerp. De

biedt Studio Bock&Baas lessen aan ter ver-

lessen zijn op maat voor elk niveau. Informeer bij

dieping op het actuele thema. Deze lessen

STT-produkties naar de mogelijkheden.
U kunt betalen met de cultuurkaart.
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Thot
voor ouderavond en team
Theater

Theater Thot is vanaf 1996 actief. Het begon met jeugdvoorstellingen, groeide door naar
interactief theater voor jongeren. Momenteel speelt theater Thot interactieve voorstellingen
voor een breed publiek van jongeren, ouders, gezondheidszorg tot bedrijfsleven. De voorstellingen kenmerken zich door speels, integer, humoristisch en verrassend theater, waarin
gevoelige thema’s bespreekbaar worden gemaakt.

Puberstrijd ouderavond VO
Waarom slapen pubers zo lang uit? Waarom blijft
het schoolwerk altijd liggen tot het laatste moment?
Waarom doen ze zulke onbezonnen dingen? Nemen onnodig veel risico, of komen veel later thuis
dan afgesproken? Waarom willen ze niet meer met
u over hun belevenissen praten en vervolgens wel
uren aan de telefoon met vrienden alle gebeurtenis-

Buurvrouw voed je kind eens op! ouderavond PO

sen van die dag bespreken? Waarom? Door nieuwe
onderzoeksmethoden is een andere kijk ontstaan
op die bijzondere periode in het leven van de mens;

Waarom zijn er tegenwoordig zoveel moeilijke

Deze voorstelling over opvoeding laat ouders zien

de puberteit.

kinderen? Ligt het aan de kinderen?

hoe zij hun kinderen een goede, stevige en posi-

Ligt het aan de verkeerde opvoeding of gebrek

tieve basis mee kunnen geven. Natuurlijk wordt

Theater Thot neemt u mee op reis het puberbrein

aan opvoeding? Of zijn de leerkrachten en peda-

u als publiek bij de voorstelling betrokken, uw

in. Drie spelers en een trainer laten in theatervorm

gogen de boosdoeners? Mogelijk liggen de oorza-

mening telt! Met zoveel ervaringsdeskundigen

zien welke veranderingen plaatsvinden in dat brein

ken bij zowel kinderen als ouders, leerkrachten en

in de zaal levert dit een levendige discussie op

en welke gevolgen dat heeft op het gedrag van uw

pedagogen. Maar wat zeg je tegen je buurvrouw

met veel nieuwe inzichten. En Theater Thot zou

kind. Een moeilijke puber is na deze voorstelling

als je ziet dat haar kinderen een loopje met haar

Theater Thot niet zijn als uw suggesties ook niet

nog net zo moeilijk! Maar door deze interactieve,

nemen? En wat doe je als diezelfde kinderen bru-

gelijk worden uitgespeeld. Een avond waar u bij

herkenbare voorstelling wordt het voor u, als op-

taal zijn tegen jou? Gelukkig prijs je jezelf algauw,

wilt zijn!

voeders, makkelijker dit gedrag te verklaren en te

omdat jouw kinderen anders zijn en dat soort din-

begrijpen.

gen nooit doen… Maar is dat wel zo?

Meijboom, Eva Mesman, Lisanne van Gemeren | Gesprekscoach Maarten Bootsma | Doelgroep teams en ouders PO |

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.
aantal toeschouwers 200 | Speelperiode geheel seizoen op
aanvraag
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Regie Maarten Bootsma | Spel Gert-Jan Groen, Daniëlle

Stichting Thot Worldwide

offers hun verhaal omzetten in creativiteit en
toneel. Theater Thot en andere theatergroepen

Thot-Worldwide initieert in Afrikaanse

doneren hiervoor ook 4% van elke verkochte

ontwikkelingslanden interactieve edu-

voorstelling voor de realisatie van internationale

catieve voorstellingen waarbij slacht-

theaterprojecten in ontwikkelingslanden.

Duur ca. 120 minuten | Max. aantal toeschouwers 200 |
Speelperiode geheel seizoen op aanvraag
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Dagprojecten & workshops

Theater Zonder blabla

Dagprojecten
en workshops

Martin Forget, de man achter Theater Zonder

In de workshop wordt toegewerkt naar een act

Blabla, maakt familie- en theatervoorstellin-

waarin de kinderen de sterren van de hemel zul-

gen, mime-animaties en straattheatervoor-

len spelen. Het project wordt afgerond met een

stellingen. De voorstellingen zijn interactief

voorstelling waarin de ‘artiesten’ hun kunsten aan

en worden gekenmerkt door krachtige visuele

elkaar, ouders en andere belangstellenden presen-

humor. Martin is gek, absurd, maar altijd in-

teren.

telligent. Daarnaast geeft hij Mime-clownerie
workshops en begeleidt hij (dag)projecten

Theater Zonder Blabla heeft ruime ervaring met

voor kinderen, jongeren en volwassenen.

het begeleiden van theaterprojecten voor basis-

De Theaterdag PO
Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een project?
STT-produkties biedt u workshops en (dag)projecten
voor de gehele school.
Deelnemers leren op een andere manier kijken en anders
omgaan met uitdrukkingen, houdingen en nonverbale

Theaterproject

scholieren. Vraagt u gerust naar referenties of
komt u een keer kijken naar een project.
Theater Zonder Blabla biedt
projecten aan van

Het Theaterproject: De Theaterdag heeft tot doel de

één dag tot drie

kinderen kennis te laten maken met uiteenlopende

dagen.

vormen van podiumkunst: sprookjestheater, theater,
mime, clownerie en improvisatie. Er wordt met alle
leerlingen van de school een voorstelling gemaakt.
Iedere groep volgt een workshop waarin de deelnemers met één van deze disciplines.

communicatie. De workshops hebben een luchtige insteek
en een positieve uitwerking op de leerlingen afzonderlijk
en onderling.
Onze workshops en dagprojecten worden afgestemd op
de doelgroep, en in overleg ook op uw eigen thema.
Op de volgende pagina’s vindt u meer over ons schoolbrede aanbod. Kijk voor alle mogelijkheden op onze website
www.sttprodukties.nl of neem contact met ons op.

44

45

Dagprojecten & workshops

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 begeleidt projecten voor de gehele school.

1001 Nacht PO

Bamboe Bouwsels PO

Theaterproject met de gehele school

de hele school bouwt met bamboe

Het theater van 1001 nacht. Een magisch spektakelstuk

Wij komen vooraf graag bij u op

Het techniekproject Bamboe Bouwsels is ontwikkeld

U kunt de dag laten beginnen

voor basisscholen, waarin ieder kind een rol speelt. Leer-

school langs om het project uit te

voor basisscholen om interesse te wekken voor tech-

met de voorstelling MANN. Een

krachten hoeven bijna niets te doen. Die hebben het druk

leggen en uw vragen te beant-

niek, architectuur en bouwen. Maar ook inspiratie,

voorstelling vanuit techniek een

genoeg! Met assistentie van een aantal hulpouders een

woorden.

creativiteit, functie, fantasie, motorische vaardighe-

inspiratiebron voor de leerlin-

instructie-dvd en de begeleiding van Theaterfiets ontstaat

den, plezier en samenwerking zijn speerpunten in dit

gen om te gaan bouwen. Deze

in drie dagen een kant-en-klare schoolbrede voorstelling.

project.

is bij te boeken.

Deze kan zowel binnen als buiten worden opgevoerd.
Bamboe Bouwsels is een 1 of meerdaags project, waar
Wonderbaarlijk maar waar: Theaterfiets verzorgt het com-

leerlingen samenwerken aan een bouwwerk van bam-

plete decor en attributen en er is een kostuum voor ieder-

boe en elastiek. De bouwwerken worden per groep

een. U zorgt voor de kinderen en Theaterfiets doet de rest.

in houten kisten, thematisch aangeboden: indianen-

Treedt binnen in de

dorp, knikkerbanen, pretpark, vliegtuig en molens.

wondere wereld van

Aan het eind van de dag wordt er een tentoonstelling

Het Theater van

voor ouders ingericht.

1001 Nacht!
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Dagprojecten & workshops

Circus in bedrijf

Circus in Bedrijf (CiB) is specialist in circus binnen het onderwijs. Zo heeft u een keuze uit een
circusdag, circusworkshop en circusproject. Als circusproject biedt CiB u een compleet en geheel
verzorgd project aan, inclusief decor, kleding voor alle leerlingen, muziek, schmink.

Circusdocent: Daan Teters en anderen

Circusdag PO

Circusworkshops PO

Circusproject

Lekker bezig zijn met verschillende circusmaterialen

Ruik aan het circus

Project met als eindresultaat een avondvullende circusvoorstelling

Met een bus vol circusmaterialen komt Circus in Be-

Wordt u ook geprikkeld als u iemand ziet jongle-

Bij het circusproject werkt Circus in bedrijf met

Circus in bedrijf zorgt voor de inhoud, de training

drijf bij u op locatie voor een feestelijke dag. Tijdens

ren? Wilt u het ook wel eens proberen? Grijp dan

de deelnemers twee of meerdere dagen aan ver-

en alle benodigde materialen en attributen, cir-

de circusdag maken de leerlingen kennis met ver-

nu uw kans! In deze workshop leert u de beginse-

schillende circusacts. De laatste dag worden deze

cuskleding voor alle deelnemers, schmink, decor,

schillende materialen die in het circus gebruikt wor-

len van het jongleren met: Chinese bordjes, bal-

acts in een levensechte (avondvullende)

licht en geluid. U haalt een compleet uitgewerkt

den. Natuurlijk hoor bij een circus ook een voorstel-

letjes of heb je meer met diabolo. Het kan allemaal.

circusvoorstelling opgevoerd voor

project binnen. Het enige waar u voor zorgt is

publiek. Alle leerlingen doen mee!

extra begeleiding, ruimte voor de voorstelling,

En wat is er nu leuker dan dat

voldoende oefenruimte en publiciteit. De extra

ling. Daarom sluiten we de circusdag af met een
korte voorstelling door een aantal leerlingen voor

U heeft de keus uit de volgende workshops:

alle kinderen en familieleden.

• Jongleren met balletjes, diabolo’s,
bordjes, ringen, power-stick etc.

Uiteraard ontbreekt een schminkstand en een heus

• Evenwicht met eenwieler, ballen,

de

PO en VO

zaal

vol publiek zit.

begeleiders krijgen vooraf een training.

Laat kinderen dan ook
ouders, opa’s, oma’s

Het circusproject is een onvergetelijke ervaring,

en andere

waar deelnemers en

huren. Voor de allerjongste leerlingen hebben wij

• Acrobatiek

familieleden

begeleiders nog lang

speciale activiteiten zoals koorddans, eitje bak,

• Clownerie

uitnodigen.

over na zullen praten.

spijkerbed niet. Ook kunt u er een springkussen bij

tonnen, rolo-rolo, ladder etc.

ring gooien en jongleren met doekjes.
Workshop op maat

Deelnemers/leerlingen werken

Uw doelstellingen in een workshop integreren?

schooljaar, een superleuke vervanging van een

Dat kan. U kunt bij ons een workshop op maat

is op hun leeftijd en hun moge-

schoolreisje. Of eens een bijzondere invulling voor

krijgen. Duur ca. 90 minuten of in overleg

lijkheden. Er wordt gewerkt aan

een sportdag of meesters-en-juffendag. Met de

anders.

dolle pret en één groot feest.

als
kerstcircus

aan een circusact, die afgestemd

Een jubileum, de opening of afsluiting van het

circusdag is het voor alle leerlingen van de school

ook
te boeken

circustechnieken, zoals jongleren
met Chinese bordjes, balletjes,
diabolo’s, doekjes, power-sticks
en meer. Balanceren leer je bij
bal- en tonlopen, ladders, rolorolo, eenwieleren (alleen bij VO)
etc.. Naast circustechnieken is er
volop aandacht voor spel zoals: clowns, slapstick, tijgers,
paarden-, draken dans,
fakirs en nog veel meer.
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Dagprojecten & workshops

Reinhart Voulon
Voulon studeerde in 2002 af aan de Kunstacademie in Tilburg op Animatie en Vrije Mechanica. Hij geeft nu les in animaties, striptekenen en techniki. Voulon vindt creatieve
techniek belangrijk voor de ontwikkeling. Het doet een beroep op zelfredzaamheid en
oplossingsgericht denken. Zijn passie is om kunst en techniek met elkaar te verbinden en

STT-produkties heeft nog veel
meer workshops!

dit aan deelnemers over te dragen.

Techniki PO + VO
Creatief met oud speelgoed
Bij Techniki leer je hoe je je oude speelgoed kan
repareren, of hoe je van de onderdelen weer iets nieuws
kan maken! We hebben heel veel oud speelgoed om uit
elkaar te schroeven, maak er maar iets van!
Een alarm voor je kamer, een raceauto, een wind-molen
of een bewegende libelle. Bedenk het maar. Wat zijn je

Muziek

Theater

Braziliaanse percussie
Djembe en Cajon
Muziek Alla Stomp
Staalwerk
Muziek en Ritmiek
Muziek op schoot
Rappen

Living Statue
Mime
Theater
Clownerie
Drama en bewegen

favoriete machines uit je lievelingsboeken? Hier kan je ze

Diversen

nabouwen. Of heb jij een beter idee?

Goochelen
Zwaardvechten
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.sttprodukties.nl
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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

Vereniging
Jeugdimpresariaten
Nederland

STT-produkties maakt deel uit van de VJN Vereniging Jeugd impresariaten Nederland
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