
THEATERKIJKEN 
10 – 12 jaar (groep 7 en 8) 

 
Onder begeleiding van Vera van de Meeberg bezoek je 4 voorstellingen. Na afloop van elke 
voorstelling wissel je van gedachten over vorm (decor, kostuums, licht enz.) en inhoud (het stuk) 
met Vera of met de acteurs en/of regisseur! De geselecteerde voorstellingen voor seizoen 19/20 
zijn:               Let op: aanvangstijden en locaties verschillen! 
 

Datum   Aanvang   voorstelling  Theatergroep  Locatie   
Zaterdag 2 november 16.00 uur En de winnaar is… Bonte Hond  De Krakeling 
Zondag 26 januari 14.30 uur Lampje   MAAStd   De Krakeling 
Zat 7 maart  16.00 uur Mijn moeder is een Diva Toneelmakerij  De Krakeling 
Zon 5 jan  14.30 uur De toverfluit  Toneelmakerij/Silbersee SSBA 

 
Bonte hond – En winnaar is… 
Zaterdag 2 november, 16.00 uur @ De Krakeling 
 

EEN VECHTSCHEIDING MET SPEKTAKEL 
Vanaf nu wordt alles anders: ik zal nooit meer de trap op stampen. Ik zal nooit meer vervelend zijn. Ik zal alleen 
nog maar grapjes maken zodat iedereen moet lachen en ik zal altijd mijn bord leegeten. Mijn ouders maken 
ruzie en dat komt door mij. Maar als ik hard genoeg mijn best doe, dan komt alles goed. 
 

EN DE WINNAAR IS… is een tragikomische voorstelling over ouders die heel hard schreeuwen, heel hard lachen 
en heel hard mooi weer spelen. Over ouders die doorgaan tot ze hebben wat ze willen hebben en niet opgeven. 
Maak je borst maar nat voor deze vechtscheiding in een boksring, vol rake klappen, stekende grappen en troostknuffels. Een troostende 
voorstelling voor iedereen die zich wel eens onnodig schuldig heeft gevoeld. 
 
Toneelmakerij – Mijn moeder is een diva 
Zondag 26 januari, 14.30 uur @ De Krakeling 
 
 

Lampje, de dochter van een vuurtorenwachter, komt in een stormachtig avontuur terecht. 
Alleen en verloren ontmoet ze geheimzinnige zeewezens, droevige kermisklanten en woeste 
piraten. En steeds overtreft ze zichzelf in dapper, volhardend en liefdevol zijn. 
Moniek Merkx maakt een theaterbewerking van Lampje, het succesvolle jeugdboek van Annet 
Schaap dat euforische recensies kreeg en vier boekenprijzen won waaronder de Gouden 
Griffel. De theaterversie van Lampje is een beeldende vertelling met een poëtisch uitzicht op 
zee. 
 
Toneelmakerij – mijn moeder is een diva 
Zaterdag 7 maart, 16.00 uur @ De Krakeling 
 

Een absurdistische tragikomedie over niet zo beroemde kinderen met een heel beroemde moeder 
Viktor en Valencia zijn een tweeling. Ze lijken helemaal niet op elkaar maar hun moeder heeft gezegd dat ze een 
tweeling zijn. Dus het is waar. De moeder van Viktor en Valencia is een diva. Ze is modeontwerpster en draagt 
de meest flamboyante creaties. Ze heeft de hele wereld over gereisd, maar de laatste jaren ligt ze boven 
in haar slaapkamer te roken met de gordijnen dicht. Viktor en Valencia hoeven niet naar school want 
ze weten alles al. Hun moeder heeft hen precies verteld hoe het leven in elkaar zit. Zo weten ze 
bijvoorbeeld dat aardige mensen geld van je willen, dat muzikanten lui zijn, dat verliefdheid niet 
bijzonder is en dat champagne essentieel is bij een goed ontbijt. 
                                             
Toneelmakerij / Silbersee – De toverfluit  
Zondag 5 januari, 14.30 uur @ Stadsschouwburg Amsterdam 
 

De Toverfluit is een magische muziektheatervoorstelling en tevens een spannende opera van Mozart. 
Het is de allerbekendste ter wereld. Onze Toverfluit speelt zich af in de ruimte. Met raketten en 
planeten en reizen door de tijd. Een astronautenprins redt een prinses uit handen van een boosaardige 
tovenaar. Dit doet hij in opdracht van haar moeder, de Koningin van de Nacht. Een nogal heftig 
type. Gelukkig heeft de prins een maffe handlanger. De sterrenvanger Papageno. Ze slagen in hun 
missie en de prins valt als een blok voor de stoere prinses. En zij voor hem. Dus: ze leven nog lang en 
gelukkig, want zo gaat dat in sprookjes. Toch?  


