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Regisseur Job Raaijmakers won met zijn voorstelling Aap en Beer in 2012 de
Gouden Krekel, en in 2014 de zilveren voor Niet huppelen.
4 sterren Theaterkrant
Jarenlang kwalitatieve voorstellingen Tg. Winterberg & STIP

“De yurt-tent waarin de voorstelling speelt (eerst je schoenen uit!) draagt bij aan
de intieme, Sesamstraatachtige sfeer. De grote inventiviteit van de poppen en de
kleine en grote trucjes waarmee Coetsier de kinderen meeneemt in een
laagdrempelige wereld vol verwondering en vrolijkheid doen de rest.”
(****Theaterkrant)
Mark Haayema, bekend van de boeken ‘Joep!’ en ‘Oma mag ik mijn pop terug’ en
‘De Held van alle helden’ schreef de tekst en het boek bij de voorstelling.
Marlyn Coetsier bespeelde o.a. de poppen in de tv programma’s ‘Verre Verwanten’
(Teleac NOT), ‘Tita tovenaar’ (AVRO), ‘Sprookjes van Tante Pit’ (VPRO) en
afleveringen voor Sesamstraat met LEJO.

Thematiek
Proberen, vallen, opstaan, en volhouden totdat het lukt… / Sterren / Yurt tent /
Ontdekken / Poppen / Objecten / Peuterpuberteit
Doelgroep
2+ (Laagdrempelige eerste ervaring met theater, decor heeft kussens zodat kinderen
lekker kunnen zitten, in een tent. )
Voor een totaal beleving . Meer dan alleen een voorstelling
Pr Middelen
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=0JQBZ9nUE5c
Drukwerk: Posters, Flyers, Kaarten,
Gadget: Buttons
Boekverkoop en Gloeistenen.
Persoonlijke filmpjes per theater.

Persquotes






"Prachtig vormgegeven. Hier is een ding duidelijk: de decor- en poppenmakers van Tg.
Winterberg zijn niet over een nacht ijs gegaan. "De Theaterkrant (Pieter Rings, 2014) ****
"De voorstelling is lieflijk en geruststellend. De toeschouwers worden met een dik donzen
dekbed toegedekt." De Theaterkrant (Pieter Rings, 2014) ****
"De scene waarin de droomfiguren in Helena's droom komen om haar wakker te maken, is
adembenemend mooi." Kindertheatergids (Maia van der Meer, 2014)
"Een fijne voorstelling met een feest aan oogstrelende beelden en
toveranimaties" Volkskrant (Annette Embrechts, 2014) ****
Met poppen van oa. Jogchem Jalink (bekend van Salamander Klupping) Rieks Swarte en Stans
Lutz

Mediastrategie
Zeer goede recensies afgelopen jaren:
****Sterrenwachter 2015
**** In de Maneschijn 2014
**** Op een klein Stationnetje 2012
Cross-media strategie waarbij on en offline op elkaar aansluiten en elkaar stimuleren.
Achtergrond informatie
Over de regisseur
http://www.jobraaijmakers.nl/
Over de schrijver
http://markhaayema.nl/
Over de maker en speler
http://www.marlyncoetsier.nl/

