Feestdagenactie!

Beste programmeur,
Omdat de feestdagen al duur genoeg zijn, hebben STIP theaterproducties en
jeugdtheatergezelschap BonteHond nu een fantastische december-aanbieding:
Als u deze maand (december 2011) Opstand van de nerds (9+) boekt,
kunt u de peutervoorstelling Harig Hondje (2+) erbij boeken voor de speciale
actieprijs van € 750,- (normale prijs € 900,-).
Voor deze dagprijs speelt Harig Hondje maximaal 3x op één dag.
Speelperiode van beide producties:
 Harig Hondje: half september - eind november 2012
 Opstand van de Nerds: half januari - eind maart 2013
Heeft u al Opstand van de Nerds geboekt en interesse in Harig Hondje? Neem
contact op met STIP theaterproducties voor meer informatie over deze actie.

Fotografie: Ben van Duin

Harig Hondje (2+)
Regie: Noël Fischer
Over de wilde avonturen van een jong hondje met veel te veel haar.
Water is nat, vallen doet au en dingen kunnen ook kapot. Voor Harig Hondje is de wereld
één groot avontuur! Want als je nog piepjong bent, wil je alles ontdekken en overal
aanzitten - ook als dat eigenlijk niet mag. Ga mee op avontuur en help Harig Hondje op
zijn wonderlijke ontdekkingsreis.
Speelse theaterervaring voor peuters, kleuters én ouders in een levensgroot papieren
huis waar het publiek letterlijk met zijn neus bovenop het verhaal zit en van dichtbij
beleeft wat theater zo bijzonder maakt.
In Harig Hondje vertelt en verbeeldt een actrice met behulp van alledaagse voorwerpen,
geluiden en live animatie de huis-, tuin- en keukenavonturen van een jong hondje. Hij is
wild, onbeholpen en struikelt steeds over zijn eigen haar. Zijn staart komt tussen de
deur, hij valt in de vissenkom, blaft tegen de deurbel en botst in de tuin frontaal tegen
een egel aan.
Spel: Feike Looyen; Vormgeving: Marianne Burgers.
Speciaal gemaakt voor 2 Turven Hoog Festival Almere (première)








Wat:
Duur:
Locatie:
Oppervlakte:
Speelperiode:
Capaciteit:
Leeftijd:

theatervoorstelling in een klein huisje
40 minuten
kan in de foyer/ gymzaal / aula / theaterzaal
5m breed x 6m diep x 3m hoog
(Let op! totale afmetingen incl. publiek om huisje heen:
6m breed x 7m lang x 3m hoog)

half september - eind november 2012
50 personen per voorstelling (waarvan max. 25 volwassen)
vanaf 2 jaar, maar zeker ook geschikt voor groep 1 en 2.

Voor verkoopinformatie
STIP theaterproducties
Els Hazenbos
els@stipproducties.nl
Nieuwe Leliestraat 169
1015 HD Amsterdam
www.stipproducties.nl

Fotografie: Ben van Duin

Opstand van de nerds (9+)
Regie: Noël Fischer
Een groepje bijzondere kinderen neemt het heft in eigen hand en besluit samen te
spannen tegen de plaaggeesten en pestkoppen van deze wereld. Vanaf nu hoeft niemand
meer populair te zijn. Dit wordt de opstand van de nerds...
Een grappige, ontroerende familievoorstelling over kinderen die een beetje bijzonder zijn.
Over omgaan met de ingewikkelde gedragscodes binnen een klas, overleven in een groep
en de moed om anders te durven zijn. Ook handig voor volwassenen die misschien
vergeten zijn dat onder kinderen de harde wetten van de jungle heersen.
Spel: Titus Boonstra, David Eeles, Phi Nygiun, Anneke Sluiters, Willemijn Zevenhuyzen








Wat:
Duur:
Locatie:
Oppervlakte:
Speelperiode:
Capaciteit:
Leeftijd:

beeldend theater
60 minuten
theaterzaal
10m breed x 8m diep x 4m hoog
half januari t/m maart 2013
maximaal 200
vanaf 9 jaar

De pers over Watou
“Aanstekelijk opvoedcircus… .” (De Volkskrant, 02-03-2011)
“Met veel plezier geëtaleerde mafheid!.” (Het Parool, 18-02-2011)

Voor verkoopinformatie
STIP theaterproducties
Els Hazenbos
els@stipproducties.nl
Nieuwe Leliestraat 169
1015 HD Amsterdam
www.stipproducties.nl

