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Boswachter Bo werkt
al jaren in hetzelfde
bos. Hij kent er alle
hoekjes, planten,
bomen en bewoners.

Dat denkt hij
toch… maar op
zekere dag
verschijnt er een
onbekend
boswezen dat
onder de grond
leeft… Een leuke
voorstelling om in
te verdwalen,
want Bo’s bos laat
je nooit meer los!

Voorstellingen 2018-2019

60 MINUTEN 560 EURO VOOR KLEUTERS + EERSTE,
TWEEDE EN DERDE LEERJAAR

55 MINUTEN 560 EURO VOOR KLEUTERS + EERSTE,
TWEEDE EN DERDE LEERJAAR

Muzikant Bas wil graag een liedje oefenen op zijn grote contrabas.
Maar dat loopt niet zo vlotjes als hij gewild had.

En dan staat er ook nog plots een buurman met een kinderwagen...
Een zeer visuele voorstelling met erg weinig woorden maar veel muziek en twee
luidruchtige buren. Zoals gewoonlijk krijgt het jonge publiek een rolletje in deze
vrolijke voorstelling.

NIEUW



Een piloot landt voor je neus.
Hij vertelt de passagiers leuke vliegtuigverhalen en zingt
en danst met hen op luchtige liedjes. Maar waar is Plas?

Een luchtige voorstelling voor iedereen die meevliegt.
Je zal in de wolken zijn!

Dames en heren, uw aandacht alstublieft! Wordt u altijd wakker
op een kussen vol haar? Kom dan naar de koele kapper, de redder
in nood. Met zijn koele supershampoo is uw haar niet dood.
Hoofd in de diepvries. Supershampoo er op. Even inmasseren!
Stimuleren en hop!

bij
de Koele
Kapper

60 MINUTEN 560 EURO VOOR KLEUTERS +
EERSTE GRAAD LAGERE SCHOOL

560 EURO VOOR KLEUTERS + EERSTE,
TWEEDE EN DERDE LEERJAAR

60 MINUTEN



Hallo, wij zijn Jacoba en

Wilhemina. Beter bekend

als de nichtjes Grimm. We

beloofden onze nonkels

om op hun sprookjesbos

te passen, maar dat was

      niet zo slim. Alles

     draait hier in de
 heksensoep! Straks

wordt het één grote
sprookjestroep. Naar een

einde zoals "... nog lang en

gelukkig." zijn we nu op

zoek, want zo eindigt toch

ieder sprookjesboek.

De dierentuindirecteur pakt zijn koffers
voor een safari in Afrika, op zoek naar nieuwe dieren voor zijn
zoo. Maar hij heeft net de nachtwaker aan de deur gezet.
Wie gaat nu de leeuwen op tijd naar bed sturen?
Wie geeft de giraffen hun hoestsiroop?
Wie poetst de tanden van de krokodil?

560 EURO VOOR KLEUTERS + EERSTE,
TWEEDE EN DERDE LEERJAAR

60 MINUTEN 560 EURO VOOR KLEUTERS + EERSTE,
TWEEDE EN DERDE LEERJAAR

60 MINUTEN



560 EURO VOOR KLEUTERS + LAGERE SCHOOL70 MINUTEN 560 EURO VOOR DE LAGERE SCHOOL60 MINUTEN

‘De Kletsmajoor’ is
een fantast die

honderduit kletst
en zingt over het

leven aan het front,
honger, heimwee,

koude, angst en
het verlangen

naar vrede tijdens
de Groote Oorlog.

De voorstelling is grotendeels gebaseerd op historische feiten en
getuigenissen. Een muzikale interactieve theatervoorstelling voor
kinderen van de lagere school met een ernstige ondertoon maar
ook met een humoristische toets.

Deze achterstelling zet de wereld
op zijn kop. Koning Achterstevoren
kruipt ’s morgens klaarwakker in
zijn bed en groet zijn bovendanen
met een nietgemeend ‘tot gisteren’.
Samen met de koning, zijn
werkman Walter en een kabouter
wordt het een achterstelling
boordeleeg muziek en verrassingen
in het koninklijk park. De jonge
bovendanen kunnen slapjes
deelnemen door hun beste beentje,
stemmetje en snoetje achter te
zetten.

Wapenstilstand 14-18



Ik ben Miro de museummuis. ‘k Breng elke dag een urenlang bezoek aan elke
zaal, elke spleet, elke hoek. Ik voel me hier heel erg thuis. Ik ben Miro de
museummuis.

Dit vriendelijk maar ietwat zonderling knaagdiertje nodigt je uit op een
bijzondere theatervoorstelling met heel ongewone kunstwerken op
kinderhoogte.
Met liedjes, muziekjes en verrassende verhalen die achter de verbazende
kunst in onze wonderlijke wereld verstopt zitten. Een grote kijk door de kleine
oogjes van een bijzondere muis in de tempel van de muzen.
Hoed je voor namaak!

560 EURO VOOR KLEUTERS + EERSTE,
GRAAD LAGERE SCHOOL

60 MINUTEN

Kok Kiko heeft het ontzettend druk. Over enkele uren opent
zijn nieuw restaurant. Maar er is nog veel werk aan de
winkel! Wie gaat de tafel dekken, de klanten ontvangen,
hun jassen aannemen, de menukaarten uitdelen…?
Zonder jullie hulp redt Kok Kiko het niet.

560 EURO VOOR KLEUTERS + EERSTE,
TWEEDE EN DERDE LEERJAAR

60 MINUTEN

NIEUW



560 EURO VOOR KLEUTERS + EERSTE, TWEEDE EN DERDE LEERJAAR60 MINUTEN

De buik van Bill wordt ronder
en ronder. Bill past niet meer
in zijn mooie pak voor het
feest. Hoe komt dat toch? Er
groeit vast een kindje in zijn
buik. Luiers verversen,
slaapliedjes zingen, verhaaltjes
vertellen, …, het jonge publiek
gaat mee aan de slag om van
Bill de perfecte papa te maken.
Gelukkig is er ook Tille, de
charmante dame van de
buurtwinkel die stiekem een
boontje heeft voor Bill.
Zij vindt het toch allemaal een
beetje vreemd.

Een hartverwarmende
voorstelling vol bloemetjes en
bijtjes, koetjes en kalfjes en
liedjes voor alle dagen van de
week.
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60 MINUTEN 5 0 EURO VOOR DE LAGERE SCHOOL

De Spaanse edelman Don Quichot
De La Mancha gaat op avontuur
samen met zijn lievelingspaard
Rocinante en zijn niet al te slimme
schildknaap Sancho Panza.
Hij haalt heldhaftige streken uit om
indruk te maken op zijn geliefde
Dulcinea.
Gek gemaakt door boeken, blijft hij
dolend zoeken naar gevaren in alle
hoeken.

‘Don Quichot’ is een muzikale
kindertheater-voorstelling, trouw
aan het boek maar met een vrolijke
knipoog naar vandaag.


