MUZIKAAL

/ POPPENTHEATER

POPPEN-

/ JEUGDTHEATER

zo 7 februari 14.00 en 16.00 uur

zo 18 april 14.00 en 16.00 uur

De Grote Haay
De vriendelijke draak (4+)

Poppentheater Koekla
Aladdin (4+)

Teun denkt dat hij alles weet van draken. Ze zijn
bloeddorstig, gemeen en niet te vertrouwen. Maar
eigenlijk heeft Teun nog nooit een echte draak
gezien.

Aladdin droomt ervan om prins te zijn. Op een
dag klopt er een vreemde man aan, die beweert
zijn oom te zijn. Hij zegt zijn wens te kunnen
vervullen.

Dan wordt het dorp Zozaai opgeschrikt door zo'n
monster. Tenminste... Hoorde Teun het nou goed?
Was de draak aan het rijmen? Ook de draak is van
slag. Iedereen is bang of wil bang zijn, omdat alle
draken gemeen horen zijn. Maar hij is toch niet
gemeen? En juist een vriendelijke draak? Als Trees
zich ermee bemoeit is het hek van de dam.
Van Mark Haayema zijn al veel succesvolle
jeugdvoorstellingen bij ons te zien geweest.
Van De vriendelijke draak heeft hij ook een boek
gemaakt.
regie, poppen Elout Hol tekst Mark Haayema
spel Mark Haayema & Dennis de Groot of Aniek
Stokkers & Marike Folles
vanaf2.nl
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BEELDENDE VOORSTELLING

zo 7 maart 14.00 en 16.00 uur

Simone de Jong
Timtim (2+)
Een surrealistische reis van twee timmermannen.
Ze bouwen veel. Ze verbouwen vaak. Hun wereld
is nooit af, het kan altijd beter, mooier, anders.
Vindt Tim. Vindt Willie. Maar Tim kan niet
ophouden met timmeren en Willie wil de
huisraad beschermen.

Hij neemt Aladdin mee op een vliegend tapijt
naar een grot in de woestijn, op zoek naar de
magische lamp. Dan komt de Djinn, de geest uit
de lamp tevoorschijn. Hij laat Aladdin zien dat zijn
oom de gemene tovenaar Djafar is, die wil
trouwen met de prinses om zo de macht te
grijpen. Samen smeden ze een plan om hem te
stoppen. Lukt het Aladdin om Djafar tegen
te houden en om prins te worden?
Aladdin is een wondermooi sprookje uit duizenden-een-nacht vol magie en humor, in een eigentijds
jasje. De ritmische muziek en het kleurrijke decor
met animatie en vol spannende verrassingen voert
de toeschouwer mee naar een wereld van Oosterse
steden, woestijnen en paleizen.
koekla.nl

Dan slaat de vermoeidheid toe. Droom en werkelijkheid lopen steeds meer door elkaar in de
wonderlijke wereld van Timtim.

“Timtim bevat heel veel moois en is een stoere en
lieve klusvoorstelling.” (Theaterkrant)
concept, regie Simone de Jong spel Toon Kuijpers,
Niels Kuiters
hethoofd.nl

DANS

/ JEUGDTHEATER

za 24 april 19.30 uur

De Dansers / Het Filiaal
Hotel Hierwaardaar (8+)
We zijn aangekomen in een vervallen hotel aan
het eind van alle steden. Hotel Hierwaardaar,
waar wonderlijke dingen verschijnen en zomaar
verdwijnen. Vier verdwaalde figuren belanden in
de lobby en proberen zich thuis te voelen tussen
dansende vissen, klagend meubilair en stormende
muren. Hotel Hierwaardaar is tegelijk grappig en
bevreemdend, verontrustend en stiekem
verbazingwekkend herkenbaar.
Een familievoorstelling waarin dans, mime en
beeldend theater samenkomen. Ze nemen het op
voor de schoonheid van de poging om overal iets
van te maken, ook als het even tegen zit. Hotel
Hierwaardaar is danstheater over dwalen en
doorzetten voor iedereen vanaf 8 jaar.

Timtim is een stoere beeldende voorstelling met
humor, timmerenergie en een snufje magie. Over
twee gepassioneerde vakmannen, hun vriendschap en hun aanpassingsvermogen.
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gemaakt door Josephine van Rheenen, Ramses
Graus, Gabor Tarjan ism de spelers choreografie
Josephine van Rheenen compositie Gabor Tarjan
eindregie Monique Corvers
dedansers.com / hetfiliaal.nl

jeugdtheater
& familievoorstellingen

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

Welkom

2+4+5+6=?

Hoe, wat en waar

Wat leuk dat je een kijkje
neemt in onze programmafolder. We hebben een afwisselend programma samengesteld zodat er voor iedereen

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

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.

wat leuks tussen zit.

Alleen voor jongere kinderen is het niet altijd te begrijpen of kan
het te lang duren.

We zijn op zoek gegaan naar
mooie, aandoenlijke, grappige,
muzikale en spannende voorstellingen voor kleine en grote
kinderen en hun ouders en
grootouders en dat is ons goed
gelukt ;-)
Ondanks alle coronamaatregelen valt er nog steeds volop
te genieten. We hopen je dus
snel te zien in onze gezellige
theaterzaal in P3.

Goed om te weten dat het voor oudere kinderen ook altijd leuk is.

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.
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.

Extra voorstelling
in de Beemster
Op 1 januari 2022 fuseren Purmerend en de
Beemster tot één gemeente. Daarom trekt De
Kleine Verbeelding (on)regelmatig de Beemster
in. Zoals bijvoorbeeld op zaterdag 20 maart
met de 2+ voorstelling Geitje.
Als Mik hoort dat er een nieuw geitje is, springt
hij op zijn step om te kijken naar het kleine, grappige geitje dat geboren is.

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

Alle dieren van de kinderboerderij zijn zo trots dat
ze allemaal het goede nieuws willen vertellen, de
koe loeit het uit, de geit mekkert van blijdschap
en het paard steigert van geluk... Maar waar is
nou dat lieve kleine geitje?
Een avontuurlijke, muzikale voorstelling waarin
niets te gek is en alles kan.
Geitje (2+) door Katiuscia Principato
Zaterdag 20 maart om 14.30 uur, Onder de Linden (Middenweg 150, 1462 HL Middenbeemster)
LET OP: kaarten zijn alleen te koop via:
www.onderdelindenbeemster.nl

Toegangsprijzen voor de voorstellingen van
De Kleine Verbeelding zijn € 8,50 voor kinderen
tot 13 jaar en € 11,50 voor volwassenen. Op de
toegangskaarten worden geen kortingen gegeven. Voor de kinderen is er na afloop een gratis
glaasje limonade.
Kaarten voor de voorstellingen t/m april zijn
alleen online te bestellen en te betalen via
www.theaterdeverbeelding.nl. U kunt maximaal
8 kaarten voor kinderen tegelijk online bestellen.
Reserveren kan alleen per mail via reserveer@
theaterdeverbeelding.nl.
Kom op tijd want na aanvang van de voorstelling
is toegang niet meer mogelijk
Corona
Door de coronamaatregelen mogen kinderen 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 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 zijn er aparte plaatsen in de zaal
aangegeven. De kinderen kunnen op de bankjes
vooraan gaan zitten of natuurlijk naast hun
(groot) ouders.
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.

www.theaterdeverbeelding.nl

