BEELDEND

/ MUZIEKTHEATER

FAMILIE

/ JEUGDTHEATER

zo 4 oktober 14.00 en 16.00 uur

za 28 november 19.30 uur

Tg Knars
De Boekeling (2+)

De Zaak A / Annelies Appelhof
Wie jij dan wel niet bent (10+)

Mevrouw Boekeling is gek is op boeken. Ze heeft
een bijzondere stapel boeken, die ze met alle
kinderen wil delen. Geen boek is hetzelfde. In haar
handen komen de boeken tot leven. Ze veranderen
in een auto, een trein, in een appel of een zee vol
vissen. Maar er zijn ook eigenwijze boeken die
dansen, kriebelen en giechelen.

We zijn aanwezig bij de landelijke Theatertour
van Prinses Amalia, waarmee zij zich voorstelt aan
het Nederlandse volk: Wie ben ik?

Er ontvouwt zich een fantasievolle wereld waarin
kinderen mogen meezingen en bewegen. Zwem
mee met de vissen en vlieg als de vlinders. Kun je
blazen als de wind en druppelen zoals de regen?
In deze fantasierijke, beeldende voorstelling vertellen alle boeken bij elkaar het verhaal. In een
wereld vol verbazing, herkenning en verwondering
neemt mevrouw Boekeling je mee op een reis, op
zoek naar haar lievelingsboek.
regie Martine van Ditzhuyzen spel Nynke Gabeler of
Renate Moespot muziek Stephanie Pan
www.tgknars.nl
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POPPEN

/ OBJECTENTHEATER

zo 22 november 14.00 en 16.00 uur

Het Filiaal
Verloren Dingen (7+)
In een huis ergens in de stad woont een man
samen met zijn kat. De man verzamelt spullen die
nergens meer thuishoren. Deze vergeten dingen
knapt hij op en ieder krijgt zijn eigen plek. Totdat
op een dag de man niet meer thuiskomt en de
dingen even echt verloren lijken…

Sosha Duysker, bekend als presentator van televisieprogramma’s als Het Klokhuis en De Buitendienst,
heet ons welkom. In de hoek staat een serieuze
beveiliger. De bloemen staan klaar en de blauwe
loper ligt uit. Maar wat begint als recht-toe-rechtaan-lezing over een Koninklijk leven, verandert in
een bonte estafette van persoonsverwisselingen.
Want wie zijn de mensen waar we naar kijken?
Wie speelt hier wie en waar blijft de echte Amalia?
Net als je denkt te weten waar je naar kijkt,
verandert het weer, en nog een keer, en nog een
keer. In een ontregelend uurtje denk-spektakel
onderzoekt Wie jij dan wel niet bent de vraag of je
kunt kiezen wie je bent.
regie Annechien de Vocht spel Annelies Appelhof,
Huub Smit, Sosha Duysker
www.allesvoordekunsten.nl

Verloren Dingen gaat over je blik op de wereld,
over dingen zien waar anderen aan voorbij gaan.
Drie spelers laten de poppen en objecten tot leven
komen, net zoals de man zijn gevonden dingen
leven inblaast. Objecttheatermaker Ramses Graus
laat humor en poëzie samenkomen, geïnspireerd
door poppenmaker Jim Henson van de Muppets.

R BOEKEN

www.hetfiliaal.nl

DANS

/ POPPENTHEATER

zo 13 december 14.00 en 16.00 uur

Duda Paiva Company
Vergeten Dieren en Verloren
Zaken (6-12 jaar)
In een hilarische winkel vol eigenaardigheden
ontstaat een betekenisvolle familievoorstelling
waarin de bedenker en acteur Tim Velraeds zijn
bonte dierencreaties liefdevol tot leven wekt maar
hen ook bestraﬀend kan toespreken. Deze magische
wereld is de ultieme plek om die dieren en andere
vergeten zaken weer tot leven te brengen. Zij laten
het verband zien tussen mens en natuur.
Na afloop van de voorstelling mag iedereen het
podium op voor een selfie met de poppen, om
vragen te stellen en ja, ontdekken hoe schuimrubber voelt, dat mag ook. “Geweldige schuimrubberen creaties, typerend voor dit gezelschap
dat acrobatische dans met uitbundig poppenspel
combineert.” (Theaterkrant)

concept & regie Ramses Graus spel Eileen Graham,
Barend van Daal en Syoma Ekhart compositie Gábor
Tarján poppen Pluck Venema decor & kostuums Lisa
Louwer
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idee Tim Velraeds regie Duda Paiva spel Tim Velraeds
en Cat Smits of Alexander Brouwer en Nora Tinholt
poppen André Mello, Duda Paiva
www.dudapaiva.com

jeugdtheater
& familievoorstellingen

Hallo welkom

Hoe wat en waar

Wat leuk dat u en jij een kijkje nemen in onze programmafolder.

Voorstellingen van De Kleine
Verbeelding zijn te zien in de
theaterzaal van De Verbeelding in P3, Purmersteenweg
17-19, 1441 DK Purmerend,
tegenover het Stadhuis.

Je vind hierin de mooie voorstellingen die we hebben uitgekozen
voor de periode oktober tot en met december. Door de corona weten
we nog niet zeker of het programma vanaf januari helemaal door
kan gaan zoals we zouden willen. Daarom maken we in december
nog een folder voor de voorstellingen die vanaf januari 2021 bij ons
te zien zijn.
Lees rustig deze folder door en verheug je op de prachtige verhalen
die de voorstellingen je zullen vertellen.
Veel plezier in onze theaterzaal. We kijken uit naar je komst.
Onder voorbehoud
In verband met de onzekere situatie is alle voorstellingsinformatie onder
voorbehoud. Raadpleeg www.theaterdeverbeelding.nl voor de meest
actuele informatie of kijk op facebook.com/dekleineverbeelding.

Toegangsprijzen voor de
voorstellingen van De Kleine
Verbeelding zijn € 8,50 voor
kinderen tot 13 jaar en € 11,50
voor volwassenen, inclusief
de reserveringskosten. Op de
toegangskaarten worden geen
kortingen gegeven. Voor de
kinderen is er na afloop een
gratis glaasje limonade.
Kaarten voor de voorstellingen
t/m december zijn alleen online
te bestellen en te betalen via
www.theaterdeverbeelding.nl.

“Verheug je op de prachtige
verhalen die de voorstellingen
je zullen vertellen.”

U kunt maximaal 8 kaarten
voor kinderen tegelijk online
bestellen. Reserveren kan alleen per mail via reserveer@
theaterdeverbeelding.nl.

maar een beperkt aantal volwassenen ontvangen. Het is
dus belangrijk dat u bij reservering van te voren aangeeft
of u met 1 of 2 volwassenen
komt. Voor de volwassenen

Kom op tijd want na aanvang
van de voorstelling is toegang
niet meer mogelijk

zijn er aparte plaatsen in de
zaal aangegeven. De kinderen
kunnen op de bankjes vooraan
gaan zitten of natuurlijk naast
hun (groot) ouders.

Corona
Door de coronamaatregelen
mogen kinderen wel dicht bij
elkaar zitten maar moeten de
volwassenen op 1,5 meter van
elkaar zitten. Vaders
en moeders mogen
natuurlijk wel naast
elkaar zitten. Vanwege deze maatregelen kunnen
we in onze zaal

Waar is het feestje?

2+4+5+6=?

Waar is het feestje? Hier is dat feestje:
in ons theater in P3.

De leeftijdsaanduiding die bij de voorstelling
staat, schept soms wat verwarring. Kan het
jongere zusje mee? Gaat de oudere broer zich
niet vervelen?

We vinden het reuze gezellig als jij je kinderfeestje bij ons wilt vieren. Wij waren gewend
dat wij dan een stamtafel voor je verzorgden
in onze foyer waar je dan met al je vrienden en
vriendinnen wat lekkers kon opeten. Door de
coronamaatregelen kan dat helaas nu even
niet meer. Waar we wel voor kunnen zorgen is
dat jij als jarige job als eerste de zaal in mag,
zodat je met je hele club gezellig bij elkaar kan
zitten. Kom eventueel verkleed en maak er een
mooie dag van.
Vragen of leuke ideeën mag je mailen naar
info@theaterdeverbeelding.nl.

Goed om te weten dat het voor oudere kinderen
ook altijd leuk is. Alleen voor jongere kinderen is
het niet altijd te begrijpen of kan het te lang duren.
Ook voor volwassenen valt er bij de jeugdvoorstellingen veel te genieten. Dat geldt vooral bij
de familievoorstellingen, vanaf 8 jaar. Bij deze
voorstellingen speelt leeftijd eigenlijk geen rol.

U kunt een half uur voor de
voorstelling het gebouw in.
Bij de ontvangst
zullen wij u zoveel
mogelijk helpen
om u aan de
coronamaatregelen te
houden.

Voorstellingen zijn
niet zomaar in woorden als ’saai’
of ‘leuk’ te vatten. Na afloop samen kletsen over
een grappige of een spannende scène, bijzonder
decor of enge muziek: die napret hoort bij het
bezoeken van een voorstelling. Mede daarom
raden we altijd aan om samen naar de voorstelling te gaan en niet de kinderen bij de deur af te
zetten en ze alleen naar binnen te laten gaan.
Heeft u hier vragen over? Stel ze dan gerust via
jeugdprogrammeur@theaterdeverbeelding.nl.
We helpen u graag verder.

www.theaterdeverbeelding.nl

