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productiehuis voor beeldend theater

Een verhaal met naaigerei en lapjes stof in de hoofdrol.



productiehuis voor beeldend theater

Sprookjesachtig verhaal met
educatief programma na afloop

Satijntje is een spannend en sprookjesachtig verhaal, 
verteld met 2D aankleedpopjes van textiel, naaigerei en 
fournituren op een speeltafel.
Na a�oop kunnen de kinderen zelf aan de slag. Iedereen 
krijgt een bouwplaat en lapjes stof om zélf een popje te 
maken. Daarmee kunnen zij het verhaal over Satijntje zelf 
naspelen óf hun fantasie de vrije loop laten en een eigen 
verhaal maken. Iedere school ontvangt na de voorstelling 
het bijbehorende rijk geïllustreerde prentenboek, 
met luisterverhaal.
Het gaat om een voorstelling die, in deze Coronatijd, 
gemaakt is voor kleine groepen kinderen.

Met voorstellingen zoals Satijntje 
biedt Productiehuis Valentijn jonge 
(poppen)spelers een podium en 
stimuleert hen in hun professionele 
ontwikkeling.

Spel: Josje Eijkenboom
Concept en idee:  Elly Bakker
Regie: Ingrid van Leeuwen
Foto: Femke Teussink
Leeftijd:  4-6 jaar, groep 1 en 2.
Duur:  30 minuten
Afmetingen:  2.50 bij 2.50
 (hoeft niet verduisterd te worden)
Website: www.valentijn-productiehuis .nl
Facebook: Valentijn-poppentheater
* kan maximaal 3 keer per dag gespeeld worden.

Satijntje werd mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds

 en Het Coronasteunloket van de provincie Drenthe

sttprodukties.nl
T: 030-2941419

Naald en draad is altijd goed,
Vivan de naald en de vingerhoed…

Satijntje groeit op bij een 
kleermaker en zijn vrouw. 

Ze wordt niet groter dan een schaar.

Als snel leert ze het naaivak en
kan ze met haar kleine vingertjes 

prachtige kleren maken en 
versieren.

Op een nacht krijgt ze een 
geheimzinnige boodschap in een 

droom en besluit ze de wijde wereld 
in te trekken.

Van haar vader, de kleermaker, 
krijgt ze een naaimand mee met 

naaigerei.

Onderweg ontmoet ze dieren,
een wijze oude vrouw

en ook een slechte koningin.

Ze beleeft  allerlei avonturen en 
maakt ze angstige momenten mee, 
maar met haar naaigerei en haar 

moed redt ze zich overal uit.

Zal ze de boodschap uit haar
droom bereiken?

Groot prentenboek
met gratis link 

naar gesproken 
audiobook 


