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Naar het theater
met je kind...
Het theater, dat is een heerlijke plek voor een uitje. Niet alleen voor uitjes met volwassenen - ook
voor kinderen is er heel veel te beleven in de Nederlandse theaters. De theaterprogramma’s
staan ból van de leuke kindervoorstellingen. Sommige kleine theaters beperken dat tot een paar
voorstellingen per jaar, bij enkele grote theaters zijn het er wel tientallen. Keuze genoeg om met
jouw kind(eren) naar het theater te gaan!

Is het leuk, naar het
theater met je kind?
Alleen... is het ook leuk, een
theatervoorstelling met je
kind? Ja! Zéker als je ze van
jongs af aan meeneemt naar
het theater is het absoluut
genieten om met de kids naar
een voorstelling te gaan.

Voordelig naar het
theater
Als de prijs
je dwars zit,
let dan zeker
op speciale
evenementen
in de theaters.
Er worden
allerlei kindertheaterfestivals
georganiseerd - daar
kun je voor een heel klein
prijsje naar een leuke
jeugdvoorstelling. Ook rondom
de Kinderboekenweek zijn
veel theaters actief met een
mooie dag met voordelige
voorstellingen. En vergeet het
Nationaal Theaterweekend
niet!

Theaterbezoek goed
voor de ontwikkeling van
kinderen
Theater draagt bij aan de
ontwikkeling van een kind.
Vaak gebeurt dat op een
speelse manier en kinderen
leren zo ook hun eigen
creativiteit te ontwikkelen
en te prikkelen. Het maakt
niet uit of het gaat om het
toneelstuk op school, waar

Fantasie, interactie en
zelfvertrouwen
De voorstellingen spelen in
op de fantasie van je kind
en zijn voor jongere kinderen
vaak ook interactief. Er worden
vragen aan de kinderen
gesteld, die ze luidkeels van
antwoord voorzien. Of ze
zingen vol vuur mee met
liedjes die ze kennen. Dat is
super voor het zelfvertrouwen
van je kind en heerlijk
voor jou om van te
genieten.

Heel veel plezier met je kind in
het theater!
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je kind in mee speelt of om
een theatervoostelling waar
je naar toe gaat. Kinderen
komen in aanraking met
allerlei verhalen, personen en
stemmen. Dat het live op het
podium gebeurt, is toch echt
een andere ervaring dan een
film op een bioscoopscherm.
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Leerzaam voor je kind
Bovendien zijn
kindervoorstellingen
niet alleen leuk,
ze zijn eigenlijk altijd ook
leerzaam. De jongste kinderen
leren bijvoorbeeld over kleuren
en tellen, maar ook sociale
aspecten komen vaak aan
bod in het theater. En voor
oudere kinderen kan het
soms gaan over best zware
onderwerpen.

Snap dat het spannend is voor je kind

bij de ingang van de zaal staan. Maak daar
gebruik van! Ook als je denkt dat je kind de hele
voorstelling op jouw schoot zal hangen.

Misschien ben je zelf volledig gewend
aan theaterbezoek en is het voor jou niets
bijzonders. Voor je kind is het dat wel, óók als
het niet de eerste keer is. De grote zaal, de vele
mensen en kinderen, het grote gordijn, de luxe
stoelen... het kan allemaal heel veel indruk
maken.

Laat je kind zichzelf zijn
Kindervoorstellingen - zeker die voor jonge
kinderen - zijn vaak gemaakt om reactie uit te
lokken. Houd ze daarom niet tegen als ze iets
willen roepen of zingen. Dat laat alleen maar
zien dat ze heerlijk betrokken zijn bij wat de
acteurs op het podium doen. Vaak mogen de
kids ook na afloop even op het podium komen,
of in de foyer kennismaken met de acteurs of
poppen.

Je moet altijd een kaartje voor je kind kopen..
Maar wil jouw kind toch liever bij jou op schoot
zitten? Gewoon doen, zou ik zeggen. Als ze
zich dan prettiger voelen zullen ze ook meer
genieten van de voorstelling. En net zo makkelijk
verschuiven ze vanzelf naar hun eigen stoel...

Kies een voorstelling die past bij
de leeftijd van je kind
De makers van voorstellingen weten
heel goed wat werkt bij welke leeftijd.
Het is verstandig om je ook aan die
leeftijdsindicatie te houden bij het
plannen van een theaterbezoek.

Neem iets te spelen mee voor als het
niet boeit

Pak een stoelverhoger!

Weet waar de voorstelling over gaat

Is een voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar,
dan is het niet aan te raden om daar jouw
2-jarige ook mee naartoe te nemen. Dikke kans
dat die er niets van begrijpt en de beleving voor
de rest van het gezin verstoort. Slimmer is om
dan voor de jongste oppas te regelen. Zo geldt
het voor alle leeftijdsgrenzen.

Die eigen stoel, daarin zakt een kind vaak veel
te diep weg. Niet voor niets hebben theaters net als bioscopen - een berg stoelverhogers

Je hoopt natuurlijk dat jouw kind tijdens de
voorstelling van begin tot eind volledig geboeid
zit te kijken. Maar ja, dat weet je niet van
tevoren. Houd er gewoon rekening mee dat
de spanningsboog maar kort is en jouw kind
misschien toch niet zo mee kan (of wil) in het
verhaal. Zorg dat je iets te spelen bij je hebt,
iets dat géén geluid maakt, zodat jullie de rest
van het publiek niet storen en jij niet geïrriteerd
hoeft te raken.

Het is handig om kinderen enigszins voor te
bereiden op wat ze kunnen verwachten in het
theater. Zeker als ze het nog niet gewend zijn is
enige voorbereiding wel aan te raden. Dat gaat
dan over het theaterbezoek op zich, maar ook
over de voorstelling.

Een ouder kind meenemen naar een
voorstelling met een
lagere leeftijdsindicatie
kan dan weer wel heel
goed werken. Neem jouw
7-jarige mee naar een
4+ show en de kans is
groot dat die daar heel
blij van wordt. Het besef
dat je ‘groot’ bent is
tenslotte ook heel lekker
voor een kind!

Natuurlijk hoef je niet het hele verhaal uit de
doeken te doen - dat kan vaak
ook niet. Toch is het wel fijn
als ze een beetje weten wat
ze te wachten staat, ook om
teleurstellingen te voorkomen.
Daarbij kan het ook gaan
om de manier waarop de
voorstelling is ingestoken.
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Kies een slimme zitplaats
Denk je dat jouw kind misschien onrustig
wordt tijdens de voorstelling? Kijk dan of je
zitplaatsen aan de zijkant kunt krijgen, dicht bij
de deur. Dan kun je als dat nodig is eventjes
de zaal verlaten om later weer terug te keren.
Ook handig voor een toiletbezoek - al spreekt
het eigenlijk voor zich dat je vlak voor de
voorstelling even naar de WC gaat.
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Assepoester
De Musical

 vanaf 4 jaar
 75 minuten

Na een succesvolle reeks meeslepende sprookjesmusicals, die in 2022 zelfs bekroond werd met een
Musical Award voor beste familiemusical, betovert in 2022-2023 haar bezoekers met Assepoester
De Musical. In Assepoester De Musical komt het wereldberoemde verhaal tot leven waarin een
meisje door haar gemene stiefmoeder wordt uitgebuit, maar met behulp van een goede fee de
kans krijgt haar eigen dromen na te jagen. Zal het Assepoester lukken om het hart van de Prins te
veroveren, vóór de klok twaalf uur slaat?

Een sprankelend meisje
dat droomt van een
eigen leven
Assepoester is een lief,
charmant meisje dat opgroeit
bij haar strenge stiefmoeder
en droomt van een eigen
leven. In huis moet zij al het
werk doen en er wordt nooit
eens aardig tegen haar
gedaan. Aan het hof besluit
Prins Victorian een bal te
houden, om het meisje van zijn
dromen te vinden. Alle dames
uit het dorp zijn uitgenodigd,
zo ook Assepoester. Maar
helaas, haar stiefmoeder
verbiedt Assepoester naar
het bal te gaan en ze blijft in
tranen alleen thuis achter.
Wanneer haar tranen de
grond raken, verschijnt er
plots een goede fee. Na het
horen van Assepoesters
verhaal, twijfelt de fee geen
moment en verandert ze de
vodden waarin Assepoester
loopt in een prachtige baljurk
en geeft ze haar een paar
echte, glazen muiltjes. Nu kan
Assepoester toch naar het
bal! Maar, de fee waarschuwt:
de betovering zal klokslag
twaalf uur verbreken en dan
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wordt alles weer zoals het was.
Zou het Assepoester lukken
om haar dromen waar te
maken en vóór klokslag twaalf
2022
December
10
11
17
18
26
27
28
29
30

Heerenveen
Bergen op Zoom
Maastricht
Purmerend
Hengelo
Venray
Hoogeveen
Zwolle
Lelystad

2023
Januari
2
3
4
5
6
7

Scheveningen
Uden
Amstelveen
Wageningen
Nijmegen
Groningen

8 Vlaardingen
15 Roosendaal
28 Terneuzen

Februari
4
5
11
12
18
19
25
26
27
28

Apeldoorn
Naaldwijk
Weert
Barendrecht
Sneek
Dordrecht
Den Helder
Spijkernisse
Amsterdam
Almere

Maart
1
2
4
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Rijswijk
Assen
Winschoten

uur het hart van de Prins te
veroveren?
Wat vond Loes ervan?
5
11
12
18
19
25
26

Veghel
Middelburg
Beverwijk
Tiel
Almelo
Hoofddorp
Alphen a/d Rijn

April
1
2
8
10
16
22
23
29
30

Papendrecht
Emmen
Bussum
Venlo
Gouda
Nunspeet
Sittard
Enschede
Doetinchem

Mei

1
2
3
5
6
7
13
14
18
20
21
27
28
29

Dronten
Veldhoven
Breda
Utrecht
Hoorn
Zaandam
Barneveld
Capelle a/d IJssel
Winterswijk
Nieuwegein
Waalwijk
Hardenberg
Heerlen
Tilburg

Juni
3
4
10
11

Heerhugowaard
Deventer
Zeist
Rotterdam

Muziek maken met
Dirk Scheele

 vanaf 2 jaar
 60 minuten

Dirk Scheele is al jarenlang een gevestigde speler in de kindermuziek en schrijft en speelt al meer dan
25 jaar zijn eigen kinderliedjes. Hij begon zijn muzikale carrière als muziektherapeut voor kinderen
met een beperking. De liedjes sloegen aan, ook buiten zijn werk. Dirk is immens populair onder de
jonge doelgroep van 2-7 jaar. Kinderen kennen Dirk uit het theater, waar hij wekelijks gemiddeld
2-3x optreedt. Ook is hij bekend van Nickelodeon en YouTube met zijn populaire series. Op YouTube
krijgen zijn video’s maandelijks 1,5 miljoen weergaven en telt zijn kanaal 60.000 abonnees. Onlangs
heeft hij voor zijn inzet voor goede doelen een koninklijke onderscheiding ontvangen en is zijn
complete oeuvre bekroond met de allereerste Buma Kindermuziekprijs.

Alles maakt geluid,
probeer het maar uit!
De YouTube sensatie komt
naar de theaters! In deze
voorstelling duiken we
samen met Dirk Scheele
in de wereld van muziek.
Op een speelse manier
leert Dirk je van alles over
instrumenten zoals de
gitaar, drums en de piano.
Ontdek hoe eenvoudig je
zelf muziek kunt maken
met simpele voorwerpen!
Denk aan een sleutelbos,
de rits van je vest of je
eigen handen om mee te
trommelen. Dirk geeft je in
deze voorstelling een kijkje in
zijn eigen muziekhuisje, waarin
écht alles geluid maakt. Aan
het eind wordt het publiek zelfs
uitgedaagd uit om samen met
Dirk op het podium te staan

en een heuse rockband te
vormen. Veel van Dirk’s leukste
en bekendste liedjes komen
voorbij in deze voorstelling dus
neem je vriendjes en familie

2023
Januari

15 Groningen

Februari

26 Coevorden

10

Maart
15
19
26
29
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Franeker
Veendam
Deventer
Uden

April
1
2

mee, want samen muziek
maken is één groot feest!

Roden
Amstelveen

Wolfgang,
het wonderjong

 vanaf 8 jaar
 2,5 uur incl.
pauze

Een sprankelende en muzikale familievoorstelling over Wolfgang Amadeus Mozart en zijn leven als
kindster én recalcitrante puber, met originele liedjes van Theo Nijland, gebaseerd op Mozarts muziek.
Na legendarische voorgangers als De gelaarsde poes, Hamlet en Lang & gelukkig maakt regisseur
Pieter Kramer samen met schrijver Don Duyns een grootscheepse muziektheatervoorstelling vol
rake noten, puberverlangens en hartstochtelijke vriendschappen. Bereid je voor op een nieuwe
wereld met koetsen, paleizen, krankzinnige keizers en ongelooflijk hoge Sachertortes. Voortgestuwd
door zijn muze Rita probeert Wolfgang de mooiste muziek te scheppen die ooit gehoord is, waarbij
hij ontdekt dat de wereld soms een hel is en dan weer één grote, verleidelijke opera.
Hoe ver push je je kind als
het talent heeft? En wat
zijn vervolgens de effecten
op dat kind? Hoe schrijf
je eigenlijk een supertof
muziekstuk? En wat gebeurt
er als vriendschap omslaat
in jaloezie? Dat zijn de
centrale vragen in Wolfgang,
het wonderjong waarin we
de vroegrijpe componist
Wolfgang ‘Wolfie’ Mozart
en zijn pubermattie Antonio
‘Tonnie’ Salieri volgen in
hun tocht langs paleizen,
studentenhuizen en
muziekhallen.
We volgen de ups en downs
van een briljante vroegbloeier,
die de steun van de mensen
om hem heen hard nodig
heeft om overeind te blijven.
Zijn bijna even begaafde
zusje Nannie, zijn dominante
vader, het Weense hof, en vele
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Foto: Marijke de Gruyter en Nicolien de
Jong, bewerking: Niek Kortekaas, met
dank aan: Rijksmuseum

studentenvrienden bevolken
de achtbaanrit door het
bijzondere bestaan van een
brutaal fenomeen.
Of, zoals hij door zijn manager
wordt aangekondigd in de
Weense Hallen: ‘Meine Damen
und Herren! Is iedereen er
klaar voor? Hier is hij dan!
De sensatie van Salzburg!
Het wonder van Wenen! De
openbaring van Oostenrijk!
Ladies and gentleman: Wolfie
Amadeus!’

Over Pieter Kramer
De familievoorstellingen van
Pieter Kramer zijn inmiddels
een gekoesterde traditie in
theaterland. Kramer en zijn
team maakte deze producties
Februari

2022
December

1-2 Tilburg
10 Dronten
3 t/m 5 Eindhoven
14 t/m 18 Nijmegen 9 t/m 12 Kerkrade
20 t/m 31 Rotterdam 15-16 Gouda
17 t/m 19 Groningen
2023
24 t/m 26 Enschede

Januari

4 t/m 22 Amsterdam
25 t/m 29 Den Haag
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Acteur Bart Rijnink als Mozart

vele jaren bij Theater
Rotterdam (voorheen RO
Theater), nu zetten de theaters
van de Theateralliantie deze
traditie voort met Toneelgroep
Oostpool als coproducent.
Maart

April

1-2 Alkmaar
1-2 Utrecht
3 t/m 5 Breda
6 t/m 8 Amsterdam
8 t/m 9 Doetichem 9-10 Zwolle
10 t/m 12 Leeuwarden
17 t/m 19 Apeldoorn
23 t/m 26 Haarlem
29 t/m 30 Kerkrade
31 Utrecht

Kikker is verliefd

 vanaf 3 jaar
 75 minuten

De voorstelling Kikker is verliefd van Van Hoorne Entertainment! is gebaseerd op het gelijknamige
boek van Max Velthuijs, uitgegeven door Uitgeverij Leopold. Het is een magisch mooie
poppenvoorstelling met veel interactie en humor. Na de voorstelling kun je Kikker en zijn vriendjes in
het theater ontmoeten en met
hen op de foto gaan tijdens een
uitgebreide meet & greet.

Kikker is verliefd!
Kikker, bekend van de boeken
van Max Velthuijs, is al ruim 30
jaar een geliefd kinderkarakter.
Eigenlijk is Kikker het gelukkigst
in zijn eigen fijne huis aan de
rivier. Maar, avontuur is ook
leuk en dus komt Kikker met al
zijn vriendjes naar het theater
met een spiksplinternieuwe,
spetterende musical ‘Kikker is
verliefd!’ Ga je mee met Kikker
op ontdekkingstocht in zijn
onderwaterwereld?

Boem, boem, boem
Een vreemd gevoel
In deze voorstelling voelt
Kikker zich vreemd. Hij moet
lachen en huilen tegelijk en
zijn hartje doet boem, boem,
boem. Gelukkig staan zijn
vrienden altijd klaar om hem
te helpen. Maar wat zou er
met Kikker aan de hand zijn?
Heeft hij misschien honger, of
is hij ziek? Maar gelukkig weet
Haas al snel een antwoord,
Kikker is verliefd! Maar op wie
is hij dan verliefd? En is zij dan
ook verliefd op hem?
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Ontmoet Kikker en al zijn
vriendjes

Na de voorstelling komen
Kikker en zijn vriendjes naar
de foyer van het theater, waar
kinderen de karakters kunnen
ontmoeten en met hen op de
foto kunnen.

In deze familievoorstelling
zingen Kikker en zijn vriendjes
de leukste liedjes en is er veel
interactie met het publiek.
2022
December
9
11
17
18
27
28
29

Oosterhout
Emmen
Zwolle
Veldhoven
Delft
Apeldoorn
Goes

2023
Januari
3
4
5
6
7
8
14
15

IJsselstein
Tiel
Beverwijk
Arnhem
Rotterdam
Assen
Veenendaal
Barendrecht

29 Vlaardingen

Februari
1
4
5
11
12
18
19
25
26
27
28

Winschoten
Zutphen
Waalwijk
Hoorn
Rotterdam
Delfzijl
Amsterdam
Raalte
Amstelveen
Delft
Leiden

Maart
1
2
3
4
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Enschede
Baarn
Emmeloord
Spijkenisse

5
11
12
18
19
25
26

Zaandam
Noordwijk
Groningen
Maassluis
Meppel
Gemert
Papendrecht

April
1
2
8
9
10
15
16
22
23
30

Mei
2
3
4
6
7
13
14
18
20
21
27
28
29

Steenwijk
Cuijk
Oldenzaal
Drachten
Amsterdam
Panningen
Kerkrade
Almere
Nijverdal
Sittard
Heerenveen
Leeuwarden
Lelystad

Schiedam
Purmerend
Hoogeveen
Nijmegen
Roosendaal
Veendam
Uden
Juni
Den Helder
4 Bussum
Capelle a/d IJssel
Helmond

PAW Patrol live! (2+)
Klaar voor actie?! De grootse

Pepernotenpret

internationale theatervoorstelling
PAW Patrol Live! “De Grote Race”

De Geheime Tuin (6+)

In deze vrolijke en muzikale

voorstelling viert Dirk Scheele

komt van mei t/m september

2022 exclusief naar Nederland en

Vandaag verandert alles. Vanaf nu

het Sinterklaasfeest samen met

België! Ga in deze spectaculaire

woont Sara in het gigantische, oude

alle hulppieten en sinterklazen

show samen met jouw favoriete

landhuis van haar oom. Een huis met

in de zaal. Dirk zingt daarbij

PAW Patrol Pups op een heldhaftig,

wel 100 enorme kamers en eindeloze

veel bekende en nieuwe

muzikaal avontuur.

gangen. En niemand om mee te

Sinterklaasliedjes.

spelen. Alsof de tijd

Info & Tickets 

stil moet blijven

Info & Tickets 

Info & Tickets 

staan.

Aan de andere kant (4+)
Stom (10+)

De Rietstraat, een doorsnee-straat
in een nóg doorgesnedere wijk.

Er is iets mis met Ziggy. Ze praat niet meer.

Je weet wel, zo één met huizen

Niks. Geen woord. En niet dat ze het niet kan.

waarbij de achtertuintjes keurig zijn

Ze kan hartstikke goed praten, je had haar

gescheiden door schuttingen. Maar

eens moeten horen. Maar nu dus niks meer.

in die schuttingen zitten gaatjes

waardoor de families elkaar stiekem
begluren. Telkens zien, horen en

Info & Tickets 

ruiken ze een klein stukje van het
leven van hun buur....

16
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Roep van de Jungle
(met Japie het Apie)

 vanaf 2 jaar
 75 minuten

Dirk Scheele is al jarenlang een gevestigde speler in de kindermuziek en schrijft en speelt al meer dan
25 jaar zijn eigen kinderliedjes. Hij begon zijn muzikale carrière als muziektherapeut voor kinderen
met een beperking. De liedjes sloegen aan, ook buiten zijn werk. Dirk is immens populair onder de
jonge doelgroep van 2-7 jaar. Kinderen kennen Dirk uit het theater, waar hij wekelijks gemiddeld
2-3x optreedt. Ook is hij bekend van Nickelodeon en YouTube met zijn populaire series. Op YouTube
krijgen zijn video’s maandelijks 1,5 miljoen weergaven en telt zijn kanaal 60.000 abonnees. Onlangs
heeft hij voor zijn inzet voor goede doelen een koninklijke onderscheiding ontvangen en is zijn
complete oeuvre bekroond met de allereerste Buma Kindermuziekprijs.

Een spetterend jungleconcert
Dirk gaat in deze muzikale
voorstelling op zoek in de
jungle naar zijn oude vriend
Japie het Apie – bekend uit
de bioscoopfilm en Dirk’s best
bekeken video op YouTube.
Wanneer Dirk Japie eindelijk
vindt, starten Dirk en de
jungleband een muzikale
zoektocht naar een nieuwe
band voor Japie het Apie.
De jungle-dieren strijden om
beurten voor een felbegeerd
plekje in de band en dit levert
veel hilarische audities op.
Tina de Tijger zingt een stoer,
spannend lied en Petra de
Papegaai verblindt iedereen
met haar bontgekleurde

verenpak. Maar...kan Japie
eigenlijk zelf wel zingen?
Een spetterend JunglePopconcert is het gevolg,

Februari

2023
Januari

4
5

8 Diemen
29 Zwolle

Maart
4

18

Hoofddorp
Spijkernisse

19

Gemert

waarin veel bekende en
nieuwe liedjes van Dirk worden
gezongen, en de kinderen in
de zaal volop mee kunnen
zingen en dansen.

April

16 Houten
23 Beverwijk
30 Nijmegen

Mei
3
6
7
13

Almere
Emmen
Stadskanaal
Nieuwegein

Van Halemel & The Rats (7+)
De jonge rat Tara is dolblij als ze

A Country Inside My
Head (12+)

als nieuwste bandlid mee mag op
wereldtournee met Van Hamelen

Controle (12+)

A Country Inside My Head vertelt

& The Rats. Tot ze voor een keuze

staat die ze nooit meer terug kan

De mannen van 155 (eenvijfvijf), een

de eerlijke, grappige en rauwe

draaien. Het hele achtergrondkoor

breakdance collectief van vrienden

verhalen van jonge meiden die

begint opeens te twijfelen. Willen ze

die samen opgroeiden, zijn inmiddels

naar Nederland komen om een

dit eigenlijk wel? Is de Rattenvanger

allemaal rond de dertig en staan voor

nieuw bestaan op te bouwen.

te gek? Of zijn zij gek? Stuiter mee

de keuze: grip op het leven krijgen of

op de krankzinnige tournee met

vrije jongens blijven? Wie wil je zijn en

Info & Tickets 

Van Hamelen & The Rats, een

hoe wil je in de wereld staan?

muzikale rattenkomedie vol glitter
en glamour.

Nietes (4+)
Wakkerland (8+)

NIETES is een parade van

Op het eiland Wakkerland is iedereen altijd

druk. Het liefst zijn de Wakkerlanders 24 uur

per dag in de weer. Berber is anders dan de

rest, want die valt om de haverklap in slaap.
Op een stormachtige dag vonden 2 vissers
he kind dommelend in een
bootje op zee...

Info & Tickets 

alles wat niet mee mag doen,
en alles wat niet meer mee
kán doen. Dino’s worden

terug hun eieren ingeduwd,

Romeinen hebben niet eens
een rijk, en ook Elvis Presley

verdwijnt al van de beeldbuis
voordat hij zijn heupjes heeft
losgegooid.

20

21

Liegebeesten

 vanaf 7 jaar
 60 minuten

Theater Sonnevanck is een van de grote jeugdtheatergezelschappen van Nederland, behorend
tot de Culturele Basisinfrastructuur. Ze zijn in heel Nederland (en ver daarbuiten) actief en maken
professioneel jeugdtheater voor iedereen vanaf 4 jaar. Zij maken jeugdtheater: voorstellingen voor
kinderen, jongeren, hun familie en vrienden. Over thema’s die nú spelen. Toegankelijk en kleurrijk,
vol humor en livemuziek. De voorstellingen worden gemaakt door professionele acteurs, regisseurs,
vormgevers, componisten, tekstschrijvers, decorbouwers en technici.

Een waargebeurd
verhaal
Noa weet niet wat hij hoort.
Praten zijn ouders nou over
een zusje? Maar hij heeft
helemaal geen zusje. Hij loopt
de kamer in en ziet dat zijn
moeder tranen wegveegt.
“Mam… wat is er?!” Zijn
moeder kijkt hem aan en lacht
plotseling. “Niks, lieverd!” Noa
snapt het niet. De radertjes
in zijn detectivebrein draaien
op volle toeren. Zijn moeder
liegt, dat is duidelijk. Hij heeft
een zusje en ze is verdwenen.
Waar kan ze zijn? Natuurlijk!
Er is maar één mogelijkheid:
het doucheputje. Die
levensgevaarlijke plek in de
badkamer. Altijd geweten dat
daar iets mis mee was. Zijn
zusje is weggespoeld en hij
moet haar redden.
Samen met zijn onzichtbare
vriend Priem trekt Noa moedig
de magische wereld onder het

doucheputje in. Daar blijken
wonderlijke wezens te wonen.
Maffe figuren die niet te
vertrouwen zijn. Die zingen als
ze boos zijn en huilen als ze blij
zijn. Noa besluit om zelf alleen
17
19
23
24
26

2023
Februari

5 Enschede
11 Venlo
12 Utrecht

22

23

Amsterdam
Rotterdam
Bergeijk
Breda
Hengelo

maar de waarheid te spreken.
Dat is de enige manier om de
liegende beesten te verslaan
en zijn zusje te vinden. Of heb
je zo nu en dan een leugentje
nodig om je doel te bereiken?
Maart
2
5
12
15

Drachten
Heerlen
Den Haag
Amsterdam

19 Enschede

Erik of het klein
insectenboek

 vanaf 8 jaar
 90 minuten

Erik of het klein insectenboek is een geremixte versie van Godfried Bomans’ klassieke
kinderboek. Een visuele en muzikale familievoorstelling van HNTjong i.s.m. Stadsschouwburg
Utrecht, waarbij je ogen en oren tekortkomt. Op deze pagina kom je alles te weten over het team
van Erik of het klein Insectenboek en alle programma’s die we maken voor deze unieke voorstelling
in samenwerking met de Stadsschouwburg Utrecht.

Erik Pinksterblom is een
fantasierijk jongetje dat
verlangt naar iets bijzonders.
Gekrompen tot het formaat
van een vlieg komt Erik terecht
in stadspark de Wolleweide.
Hij beleeft bizarre avonturen
tussen grassprieten die hoger
zijn dan flatgebouwen. In deze
wonderlijke wereld lijken de
insecten verdacht veel op
mensen.
Erik ontmoet bekakte wespen,
danst met de hiphophommel
en slaapt in een slakkenAirbnb. Gaandeweg ontdekt
Erik steeds meer dat de
insecten grote moeite hebben
met overleven. Overal ligt afval
en mensen spuiten pesticiden.
Kan Erik zichzelf en de insecten
uit deze grote problemen
redden?

fotografie: Marijke de Gruyter / styling Nicolien de Jong

13 Leeuwarden
14 Almere
15 Rotterdam
20 Heerlen
21-22 Amsterdam
27 Breda
28 Arnhem
29 Dordrecht

2022
December

10 Schiedam
15 -16 Den Haag
21 t/m 30 Utrecht

2023
Januari

6 t/m 8 Den Haag

24

25

Februari

3 Nijmegen
4 Drachten
5 Groningen
10 Deventer
11-12 Haarlem
17 Enschede
18 Zaandam
19 Alkmaar

25 Den Haag

Maart
1
2
3
4
5

Apeldoorn
Amersfoort
Eindhoven
Hengelo
Tilburg

Brandweerman Sam

De verloren Piratenschat

 vanaf 2 jaar
 60 minuten

Van redden krijgt Brandweerman Sam™ nooit genoeg... de held van de buurt is weer terug! Ook dit
seizoen komt Van Hoorne Entertainment met het immens populaire kinderidool Brandweerman Sam
naar het theater met een spiksplinternieuw vlammend verhaal. Met zijn trouwe brandweerwagen
Jupiter, brandweerjeep Venus, reddingsboot Neptunes en al zijn vrienden komt Sam opnieuw in
actie in de familievoorstelling ‘Brandweerman Sam Live! - De Verloren Piratenschat’.

Een spannende zoektocht
naar de beruchte
piratenschat
Spannende verhalen gaan
rond, want een beruchte
piraat heeft ooit zijn schatkist
op Piekepolder eiland
verstopt. Om de eeuwenoude
dorpslegende te vieren, wordt
een speurtocht georganiseerd.
Wie zal de felbegeerde
schat als eerste vinden? De
piratenteams gaan op pad!
Maar, als de ondeugende
Norbert Puk zelf besluit op
schattenjacht te gaan en een
dichte mist om Piekepolder
eiland verspreid, staat Sam
voor een moeilijke uitdaging.
Alle hens aan dek voor
Brandweerman Sam en zijn
vrienden!

Kies het ruime sop en
beleef het heldhaftige
avontuur
Samen met Brandweerman
Sam, Elvis, Jenny,
Commandant Staal en

Norbert beleef je bij een
vlammend avontuur. Deze
spetterende voorstelling
vol dans, zang, humor en
gewaagde reddingsacties wil
je niet missen!

2022
December

Februari

11 Amersfoort
28 Zutphen

2023
Januari
3
5
6
8
15
29

26

Zwaneberg
Almere
Valkenswaard
Den Haag
Veghel
Dronten

27

5 Rijswijk
12 Almelo
19 Bussum
25 Breda
26 Sneek

Maart
2
5
12
18

Barendrecht
Venray
Eindhoven
Barneveld

19 Hoorn
Mei
26 Capelle a/d IJssel 1 Scheveningen
2 Kampen
April
3 Winterswijk
2 Zoetermeer
7 Uden
9 Lochem
10 Apeldoorn
16 Goes
22 Etten Leur
23 Oss
30 Groningen

De hond die licht gaf (6+)
De hond die licht gaf is een ode

The Ozard of Wizz (9+)

aan alles wat voorbij gaat en toch

The Hot Peaches (12+)

In The Ozard of Wiz keren zeven

een beetje blijft, met een bijzondere
rol voor de Mexicaanse feestdag El

The Hot Peaches was in de jaren

bijzondere mensen terug naar
hun kindertijd, een tijd vóór de

zeventig een extravagant New Yorks

uiteindelijk bij The Ozard of Wiz

dat diversiteit, inclusiviteit en vrijheid

al naar op zoek zijn: een thuis,

het publiek waren de performers

Dia de los Muertos. Een liefdevolle
familievoorstelling, vol livemuziek

drag-mime-underground-gezelschap,

schaamte. Allemaal hopen ze

te krijgen waar ze hun hele leven

hoog in het vaandel had staan. Voor

moed, hersenen en een hart.

rolmodellen, maar achter alle glamour

en zang, virtuoos poppenspel en
knallende uitvindingen.

gingen veel persoonlijke drama’s
schuil.

Bonje (5+)
De Waanzinnige boomhut met 52
verdiepingen (8+)
Ze zijn weer terug! Andy en Terry’s Boomhut is

nu 52 verdiepingen hoog. Met zo mogelijk nog

meer fantastische uitvindingen. Een wortelkanon
met raketaandrijving, een Vermom-o-matic
5000, een Opleidingsinstituut voor Ninja-

slakken, een vliegende gebakken-ei-auto

BONJE is een humoristische
circustheatervoorstelling
voor de hele familie. Een
acrobatische sensatie,

vol herkenbare situaties

over ruzie maken, kibbelen,
kissebissen, twisten en
bakkeleien.

en een hypermodern detectivebureau met
hypermoderne detective-apparatuur.

28

29

Johannes

 vanaf 4 jaar
 75 minuten

Het verhaal van Johannes begint in z’n vertrouwde kooitje. Johannes de Parkiet woont in zijn kooitje,
totdat baas Gijs besluit een nieuwe volière te bouwen, met ruimte voor wel honderd vreemde
vogels. Ze zien er anders uit, fluiten anders en eten ander zaad. Zit Johannes wel te wachten op
dat onverwachte bezoek? Kan hij er wel aan wennen?

In deze kleurrijke beeldende
voorstelling maakt Johannes
ongevraagd en ietwat
ongewenst kennis met
vreemde vogels. Vogels die er
anders uitzien, anders fluiten
en ander zaad eten. Dat is
behoorlijk wennen.

Wennen is iets wat je
gewoon moet doen.
Je kunt heel hard roepen dat
je niet wilt wennen, maar het
gebeurt toch.
En voor je het weet, weet je
niet beter en ben je gewend.
Maar ja, dat is makkelijker
gezegd dan gedaan.
Gebaseerd op het
gelijknamige boek van
Mark Haayema en Medy
Oberendorff. Het boek

was kerntitel van de
Kinderboekenweek en won in
2019 een Vlag & Wimpel van
de Griffeljury.
Voor deze productie van De
Grote Haay gaat Mark een
samenwerking aan met vijf
poppenmakers: Joris van
Veldhoven, Tamar Stalenhoef,
Kathelijne Monnens, Willien
Maart

2023
Februari

1
5 Laren
2
12 Amsterdam
3
19 Hoogezand-Sap. 5
25 Schijndel
12
26 Kerkrade
19
28 Haarlem
26

30

van Dam & Duda Paiva. De
vogels worden vervaardigd
uit verschillende materialen
en middels ingenieuze
constructies komen ze
angstig-realistisch tot leven.
Naast poppenspel zien we ook
moderne dans en horen we
live muziek.
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Houten
Amersfoort
Utrecht
Diemen
Tilburg
Assen
Amstelveen

April
2

Nijmegen

Mei

29 Enschede

Juni
4
11

Zwolle
Utrecht

Koos & Moos

 vanaf 4 jaar
 45 minuten

Koos is een Koala. Hij woonde in Australië, maar toen zijn boom werd omgezaagd, had hij geen huis
meer. Hij mocht bij Moos komen wonen: zijn allerbeste mensenvriend. Sindsdien gaan ze samen op
avontuur! Je kunt Koos en Moos al kennen van hun populaire YouTube-serie en het prentenboek
van Koos de Koala.

Koos & Moos gaan
kamperen
In de theatervoorstelling
( Jeugdtheater Vanaf 2)
‘Koos & Moos’ gaan de twee
kamperen in het bos. Moos,
die liever op Instagram en
TikTok zit, valt van de ene
verbazing in de andere. Als
de twee vrienden een jonge
boomspruit vinden die lijkt
te groeien als ze er goed
voor zorgen en het aandacht
geven, hebben ze een missie:
de kleine spruit laten groeien
tot een mooie grote boom!
Maar kan Moos zijn angst voor
spinnen en regen opzij zetten
voor de droom van zijn beste
vriend?

Lief zijn voor onze aarde
Duurzaamheid,
milieuvervuiling en de wens
voor een groenere aarde
zijn behoorlijke uitdagingen,
zeker voor de allerkleinsten.
Door spannende verhalen

te vertellen en liedjes te
zingen waarbij iedereen mag
meedoen, leren Koos & Moos
kinderen op een speelse en
positieve manier lief te zijn
voor onze aarde.
Februari

2022
December

5
12
23
26

11 Tiel
28 Amsteredam

2023
Januari

Maart
5
12
19
26

Wijchen
Den Helder
Hellevoetsluis
Nieuwegein

April

15 Nijmegen
29 Zwolle
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Woerden
Almelo
Veldhoven
Rotterdam

2 Oldenzaal
16 Sneek

33

Titus & Fien
Winterrevue

 vanaf 4 jaar
 75 minuten

Al bijna 10 jaar zijn Titus en Fien te zien in de Nederlandse theaters en spelen ze in diverse
sprookjesvoorstellingen. Maar, ook samen in het theater is het tovenaarsduo populair. Daarom
komt Van Hoorne Entertainmen in de kerstvakantie van 2022 terug met een hilarische Winterrevue!
Dat wordt lachen en genieten voor het hele gezin.

Lachen, gieren en brullen
met Titus & Fien
Tijdens de Titus & Fien
Winterrevue komt het
komische duo terug met
nieuwe grappen, leuke
sketches en natuurlijk
livemuziek van de
Oliebollenband! De show zal
een geheel winters thema
hebben en is een heerlijk uitje
voor de hele familie!

Kom verkleed en ga op
de foto
Titus & Fien roepen alle
bezoekers op om ‘Groen &
Gek’ verkleed te komen. Na
afloop van van de voorstelling
zullen Titus en Fien naar de
foyer van het theater en kan
jij in je mooiste outfit met het
duo op de foto!
26
27
28
29
30

2022
December
17
18
21
24

34

Waalwijk
Hoofddorp
Naaldwijk
Gouda

35

Emmen
Cuijk
Spijkenisse
Zaandam
Oss

2023
Januari
2
3
4
5

Rijswijk
Stadskanaal
Doetinchem
Dordrecht

6 Hoorn
8 Kerkrade
15 Tiel

Buurman & Buurman (4+)

90’S VS 20’S (9+)

Als Buurman & Buurman

De muziek waar je ouders naar

besluiten te verhuizen moet er

Het Kado - als het ware (6+)

luisteren is per definitie slecht. Maar

Meubels sjouwen, een nieuwe

We zien een hal. Met een lift, een trap, een klok,

kunnen ze niks aan doen. En dat zij

Estel en Vladi, zus en broer. Ze wachten op een

jij naar luistert het beste is dat er

worden, dus wachten ze ook hier. Of in ieder

Zolang het binnenshuis blijft. Zodra

Wat het kado is, weten ze niet, maar ze weten

meezingen met 2 Unlimited en je

Maar hoe doe je dat nou, wachten?

weet hoe je de Macarena danst,

natuurlijk van alles gebeuren.
keuken installeren, de vloer

schuren en er mag ook wel

een nieuw behangetje aan de

muur. Nog even de schilderijtjes
netjes ophangen, en klaar!

Als dat maar goed gaat… Hun
lijfspreuk: ‘A JE TO!’ (betekent:

‘voor mekaar’) roept straks de
hele zaal luidkeels mee.

niet snappen dat de muziek waar

kado. Het KADO. Het zou hier bezorgd moeten

ooit gemaakt is, vergeef je ze ook.

geval omstebeurt, want anders missen ze het.

je vader op een verjaardag gaat

ZEKER dat ze het willen hebben. Dus ze wachten…

moeder laat zien dat ze nog precies

En kan het niet wat sneller?

moet er ingegrepen worden.

Carmen (6+)

Na de sprookjesachtige

De stoere en verleidelijke versie

Kleine Zeemeermin’, de

betoverde stad van ‘Aladdin’

en het magische Nimmerland
van ‘Peter Pan’ gaat Theater
Terra in deze nieuwe

familiemusical diep het

oerwoud in. Familiemusical

over avontuur en vriendschap
in de jungle.

36

met deuren en heel veel brievenbussen. We zien

Jungelboek (6+)
onderwaterwereld van ‘De

dat komt omdat zij oud zijn, daar

van ‘Carmen’ is al sinds 2012 een

groot succes. De gepassioneerde

familievoorstelling is een mengeling
van moderne dans, flamenco

en paso doble. Ramírez Sansano

maakt een eigentijdse versie van de

wereldberoemde publiekstrekker over
de temperamentvolle Carmen, die

zich door niets of niemand wil laten
binden.

37

Professor S.

 vanaf 6 jaar
 50 minute

Professor S. ( Jeugdtheater Vanaf 2) reist met zijn laboratorium door het land. Hij helpt iedereen door
ze te leren beter te rekenen, harder te lopen, gezonder te zijn en ook nog liever worden. Gebaseerd
op de kinderboekenserie van Erik Scherder, Fred Diks en Mariëlla van de Beek
Als een ware stand-up
comedian legt hij uit hoe onze
hersenen werken. De professor
meet zijn ademhaling, zijn
zuurstof en zijn hartslag en
met een muzikale machine
brengt hij zijn lijf en zijn
hersenen in beweging. Maar
wanneer hij een foutje maakt,
ontstaat er kortsluiting in de
machine! Professor S. komt in
een rollercoaster aan emoties
en fysieke veranderingen
terecht. Wordt hij zijn brein
weer de baas?
Professor S. is een verbluffend
realistische, maar ook
magische, muzikale en
humoristische voorstelling
over het brein, die antwoord
geeft op vragen als: “Hoe
word ik de beste versie van
mezelf?” en “Kan ik zelf mijn
toekomst vormgeven?”. De

voorstelling is gebaseerd
op de kinderboekenserie
van Erik Scherder, Fred Diks
en Mariëlla van de Beek.
Scherder kreeg als hoogleraar
neuropsychologie landelijke
bekendheid door zijn

Maart

2023
Januari

3 Sneek
17 Eindhoven
19 Druten

22 Brielle

Februari

April

5 Bovenkarspel
12 Franeker
26 Nootdorp

38

2 Nijmegen
23 Bussum

39

humoristische en bijzondere
colleges bij DWDD. De kern
van zijn werk is het belang
van bewegen en muziek.
Deze voorstelling maakt zijn
gedachtegoed toegankelijk
voor kinderen.

Mei

7 Tiel
21 Dalfsen

Juni
4

Zutphen

Charlie and the
Chocolate Factory

 vanaf 8 jaar
 75 minuten

Roald Dahls populairste boek komt tot leven in een spectaculaire musical vol prachtige nummers,
een oogstrelend decor en geestig herkenbare personages. Charlie and the Chocolate Factory
vertelt het alom bekende verhaal over Charlie die een van de gouden tickets bemachtigt waarmee
hij toegang krijgt tot de
mysterieuze chocoladefabriek
van Willy Wonka.

Een onweerstaanbare
musical
Deze geheimzinnige
chocolademaker maakt van
de felbegeerde rondleiding
een ware beproeving om te
bepalen wie zijn opvolger
wordt. Een verhaal over de
kracht van verbeelding, over
dromen, over (groot)ouders
en kinderen, over het stokje
overdragen en vooral: over dat
er altijd een kans op geluk is,
hoe klein die ook lijkt te zijn. Na
West End & Broadway is deze
meeslepende musical nu voor
het eerst te zien in Nederland.
De wereldberoemde Willy
Wonka opent de poorten
van zijn mysterieuze
chocoladefabriek, maar
slechts voor vijf gelukkigen
die een gouden ticket weten
te vinden. Het is de grootste
wens van de jonge Charlie
om de fabriek te mogen
bezoeken, iets waar hij al jaren
van droomt en alles voor over
heeft. Maar het gezin van
Charlie is arm en de kans op
het vinden van een gouden
ticket is heel klein. Een schril
contrast met de vier kinderen

40

uit de welgesteldere milieus,
die zonder veel moeite een
gouden ticket weten te
bemachtigen. Maar Charlie
heeft geluk en vindt het laatste
ticket. Samen met de vier
andere ticketwinnaars gaat hij
op een onvergetelijke reis door
de wondere wereld van Willy
2022
December

2023
Januari

Wonka’s chocoladefabriek.
Wat begon als een rondleiding
blijkt echter een test van de
eigenzinnige Willy Wonka
te zijn, om een waardige
opvolger als directeur van zijn
fabriek te vinden.

Maart

3 t/m 5 Amsterdam
1 t/m 4 Breda
14 t/m 15 Venlo
7 t/m 11 Heerlen
20 t/m 22 Spijkenisse
16 t/m 18 Hoorn
28 t/m 29 Leeuwarden
21 t/m 30 Groningen

Februari

1 t/m 12 Enschede
16 t/m 19 Rotterdam
24 t/m 26 Zwolle

41

