
Ervaar hoe het is om in de schoenen van het 
slachtoffer, de pester of de meeloper te staan. 
Zo ontdekt het publiek hoe ze zelf pesten kunnen 
stoppen.
De voorstelling begint met een korte scène 
over pesten in een ver verleden. Deze scène 
wordt herhaald, maar nu alsof alles zich op een 
hedendaagse school afspeelt. 
Vanaf dat moment kan het publiek ingrijpen om de 
gespeelde situatie te verbeteren. 
Zo wordt iedereen onderdeel van het probleem én 
van de oplossing.

TO BEAT OR NOT TO BEAT 
wordt gespeeld in twee versies: 
voor iedereen vanaf 10 jaar en voor leerlingen 
van het voortgezet onderwijs.

TO BEAT OR NOT TO BEAT
Spelend ontdekken hoe je pesten kunt stoppen

Het land is in rep en roer door een enorme 
muizenplaag waar iedereen last van heeft. 
Eén persoon zegt alles te kunnen oplossen, als hij 
de baas van het land wordt. 
Maar er is iemand met een veel beter idee. Een 
coole kat. Wat? Ja, een kat! Wie had ooit gedacht 
dat een kat met de beste oplossing zou komen. 
Laten ze de kat zijn gang gaan?

KAT AAN DE KNOPPEN is een eigentijdse 
bewerking van De Wijze Kater van Herman 
Heijermans. 
De productie wordt gespeeld in twee versies:
· voor iedereen vanaf 4 jaar: een vrolijke 

voorstelling over een kat waar mensen veel 
van kunnen leren;

· voor iedereen vanaf 10 jaar: een voorstelling 
over politiek en besluitvorming.

KAT AAN DE KNOPPEN
Hoe voorkom je een puinhoop?

Ella en Sara willen weten hoe het verhaal eindigt dat Mama vroeger altijd voorlas. 
Een verhaal over dieren in een groot bos: Nobel de leeuw, Bruun de beer, Iezegrim 
de wolf, en Reinaert de vos. De andere dieren vertrouwen Reinaert niet. Nobel, 
Bruun en Iezegrim zijn ook geen lieverdjes, maar met hen weet je waar je aan toe 
bent. Reinaert is onbetrouwbaar, en plaagt iedereen. Tot zo ver kunnen Ella en Sara 
het verhaal moeiteloos naspelen, maar wat gebeurt er verder? Hun moeder heeft het 
einde nooit vertelt, maar wel opgeschreven. Ze besluiten op zoek te gaan naar het 
einde van het verhaal.

FOEI VOS! 
is een speelse voorstelling rond een 700 jaar oude fabel, voor iedereen vanaf 4 jaar.

FOEI VOS!
Beleef een beroemde fabel

Will, Art en LJ hebben nog veel te doen. Ze moeten 
boeken vol spannende verhalen overschrijven met 
ganzenveren en inkt. De verhalen worden vergeten 
als ze dat niet doen.
In plaats van al dat geschrijf over koningen, dieren 
en andere bijzondere fi guren veranderen ze liever 
zelf in Karel de Grote, de slimme vos Reinaert of 
een andere wonderbaarlijke verschijning. 
Ganzenveren aan de kant, zwaarden in de hand! 
Het drietal speelt met het grootste gemak de 
avontuurlijkste verhalen.
Houden Will, Art en LJ zo voldoende tijd over om 
verhalen over te schrijven? 
Maar misschien weet LJ iets nieuws waarmee ze 
veel sneller kunnen kopiëren.

BOEKENFABRIEK is een kennismaking 
met Middeleeuwse verhalen, en met een 
belangrijke uitvinding. De voorstelling is voor 
iedereen vanaf 9 jaar.

BOEKENFABRIEK
Geniet van middeleeuwse verhalen en help ze te bewaren

Helena gaat een feest geven. 
Groot en leuk natuurlijk. Oké. Welke muziek moet 
er zijn? Wat voor versiering? Als hapjes: chips, 
wortels, of allebei? Lastig. En wie nodigt ze uit? 
Lies moet sowieso komen en Dem natuurlijk. 
Maar als Dem komt, blijft Lies weg. Maar een feest 
zonder Lies is niet cool. Dan kun je net zo goed 
geen feest geven.
Helena komt er niet uit. Ze kan wel wat hulp 
gebruiken. 

DROOMFEEST is een bewerking van 
MIDZOMERNACHTDROOM 
van William Shakespeare. 
De voorstelling wordt in twee versies gespeeld: 
voor iedereen vanaf 9 jaar, en voor iedereen 
vanaf 4 jaar.

DROOMFEEST
Een jeugdvoorstelling over kiezen

De voorstelling wordt in twee versies gespeeld: 
voor iedereen vanaf 9 jaar, en voor iedereen 

Alle producties worden het hele seizoen gespeeld, 
met uitzondering van KAT AAN DE KNOPPEN. 
Deze speelt pas vanaf  7 december 2020
met try-outs van 7 tot en met 31 december.



Kosten
Eén voorstelling: € 610,-
Twee voorstellingen op één dag: € 800,-
Try-outs: € 410,-
twee try-outs op één dag: € 520,-

(exclusief reiskosten en btw) 
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