Voor wie:
‘Leespaleis’, ‘Inpakken en wegwezen’, ‘Gezocht: een nieuwe
koning m/v’ en ‘Fluisterverhalen’ worden allen gespeeld in
een versie voor iedereen vanaf 4 jaar en in een versie voor
iedereen vanaf 10 jaar.
‘To beat or not to beat’ wordt gespeeld in een versie voor
iedereen vanaf 10 jaar en in een versie voor het voortgezet
onderwijs.
Theater Stuiter speelt sinds 1991 voorstellingen voor
kinderen en jongeren op scholen en in theaters, musea en
buurthuizen. In alle voorstellingen van Stuiter wordt het
publiek uitgedaagd actief mee te doen.

Wanneer:
Alle producties worden het hele seizoen gespeeld, m.u.v.
‘Leespaleis’. Deze productie wordt gespeeld vanaf 11
december 2017, met try-outs van 11 t/m 24 december.

Kosten:
één voorstelling: € 610,Twee voorstellingen op één dag: € 800,Try-outs: € 410,-, twee try-outs op één dag: € 520,(excl. reiskosten en btw)
Stichting Theater Stuiter
Telefoon:
E-mail:
Website:

(020) 642 88 96
theater@stuiter.nl
www.stuiter.nl
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leespaleis

Een voorstelling rond een Romeinse bibliotheek

Julia weet niet wie haar ouders zijn en waar ze is geboren.
Misschien was haar vader een Germaanse krijger, haar moeder
een Egyptische prinses en reden ze samen op een olifant over de
Alpen? Ze is vreselijk nieuwsgierig en wil alles weten over haar
familie. Er is echter één probleem: Julia woont in Noviomagus
(Nijmegen), in een tijd zonder internet, computers en mobieltjes.
Hoe en waar moet je dan zoeken naar informatie? Dan hoort
Julia de mensen praten over Crassus. Ze zeggen dat hij een
vervelende oude zeur is, maar ook dat hij een geweldig huis
heeft met een kamer vol verhalen. Daar hoopt Julia het antwoord
te vinden op al haar vragen. Ze raapt haar moed bijeen en gaat
het huis van Crassus verkennen.
‘Leespaleis’ is een voorstelling over het Romeinse rijk en over
het maken, bewaren en gebruiken van verhalen.

inpakken en wegwezen

gezocht: een nieuwe koning m/v
Een voorstelling over het ontstaan van Nederland

Willem van Oranje heeft ruzie met koning Philips. Volgens Willem
ligt het aan Philips, die rare plannen heeft. Daarom wil hij Philips
niet langer meer als koning. Willem is niet de enige die van
Philips af wil: piraten, soldaten en spionnen helpen hem. Nadat
Philips is weggestuurd heeft Willem wel een nieuw probleem:
wie wordt de nieuwe koning? De hertog van Anjou en de graaf
van Leicester hebben zich al opgegeven, maar Willem hoopt op
meer kandidaten. Wie durft de uitdaging aan; jij misschien?

fluitsterverhalen

Een voorstelling over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zitten Lea, Saar en de andere
kinderen verstopt op de zolder van een theater. Ze mogen
absoluut geen lawaai maken. Als de verveling toeslaat pakt Leo
een dik boek en gaat voorlezen. Tot ieders verbazing passen de
verhalen in het boek goed bij wat de kinderen meemaken. Al
snel blijft het niet bij voorlezen; samen gaan ze de avonturen uit
het boek naspelen. Gaat het hen lukken de verhalen te spelen
zonder lawaai te maken?
‘Fluisterverhalen’ is een kennismaking met de roman Oorlog
en vrede van Leo Tolstoj en geeft een indruk hoe het leven van
onderduikers was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een voorstelling over vluchten naar een ander land

Vluchten, er zit niets anders op. Tevje moet weg uit zijn dorp in
Rusland. Met een reusachtig schip is hij nu op weg naar Amerika.
Aan boord delen de passagiers herinneringen aan hun oude
wereld en fantaseren zij hoe het hun zal vergaan in Amerika. Is
die nieuwe wereld zo gastvrij als zij denken?
‘Inpakken en wegwezen’ is een vervolg op Tevje de melkboer
van Sjolem Aleichem, bekend door de musical Anatevka (Fidler
on the Roof). De voorstelling toont verhalen en dromen van
mensen die hun land ontvluchten, vroeger en nu.

to beat or not to beat
Een meespeelvoorstelling over hoe je pesten kunt stoppen

De voorstelling begint met een korte scène over pesten in een
ver verleden. Dan wordt de scène herhaald, maar nu alsof alles
zich op een hedendaagse school afspeelt. Vanaf dat moment
krijgt het publiek de kans om in te grijpen en de gespeelde
situatie te verbeteren. Zo wordt iedereen onderdeel van het
probleem en van de oplossing. Ze ervaren hoe het is om in de
schoenen van een gepeste leerling, pester of meeloper te staan
en ontdekken hoe ze het pesten kunnen stoppen - een inzicht
dat kan leiden tot een vreedzame school en buurt.

