
Bange Rick

Wanneer: Ma 3 oktober
Duur: 45 min.
Prijs: € 7,- per leerling incl. workshop

vriendschap

zelfvertrouwen

In Bange Rick gaan twee waaghalzen en één bangerik 
op avontuur. Het drietal raakt tijdens dit avontuur in 
de problemen. Hoe lossen ze het op en hoe gaan ze 
om met de angst die naar boven komt? Het tij keert 
als de bangerik het heft in handen neemt. Al 
fantaserend schudt hij zijn angsten van zich af, en als 
een echte waaghals neemt hij de twee anderen mee 
naar een uitweg uit dit avontuur. In Bange Rick wordt 
de bangerik uiteindelijk een waaghals!

Gong en de vier neuzen

Wanneer: Do 26 januari
Duur: +/- 50 min. 
Prijs: € 7,- per leerling incl. workshop

wereldmuziek

humor

BOING! Wie sloeg daar op de gong? Vier neuzen 
wijzen alle kanten op. Hij was het: de feestneus! 
De wijsneus weet wel waar hij zit. Wie gaat hem 
halen? De loopneus natuurlijk. Er ontvouwt zich een 
zoektocht die de neuzen verder doet kijken dan ze lang 
zijn. En als je een deksel op je neus krijgt, dan maak je 
daar toch gewoon muziek mee? Het Oorkaan 
Ensemble speelt geïnspireerd door de betoverende en 
hypnotische Indonesische gamelanmuziek. Muzikale 
mopjes en poëtische klanken gaan bij dit theatrale
concert hand in hand.

Groep 1 t/m 4

Groep 1 & 2 

Groep 1 t/m 3

Olifantje Abu l’Abbas

Wanneer: Ma 28 november
Duur: 60 min.
Prijs: € 7,- per leerling incl. theatrale inleiding
& workshop achteraf

avontuur

heimwee

Olifantje Abu l’Abbas is een muzikale voorstelling, 
gebaseerd op een historisch verhaal uit de 9e eeuw. 
De Khalief van Baghdad schenkt een albino olifantje 
aan Karel de Grote om hun vriendschap te bezegelen. 
Abu l’Abbas is een uniek olifantje. Samen met zijn 
begeleider begint Abu l’Abbas aan een spannende 
tocht vanuit het warme Azië naar het koude
Europa. Hij moet zich staande houden in een 
onbekende omgeving. Ga mee op een mooie 
muzikale reis over land en zee.

Groep 3 & 4


