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LEESPALEIS

Avonturen in een Romeinse bibliotheek
Het is bijna tweeduizend jaar geleden: Julia woont in Noviomagus
(Nijmegen). Ze zoekt informatie over haar familie omdat ze niet weet wie haar
ouders zijn. Er is echter één probleem: Julia leeft in een tijd zonder internet
en mobieltjes. Hoe en waar moet je dan zoeken naar informatie? Misschien
in het huis van Crassus? Crassus is een vervelende oude zeur, maar hij heeft
een kamer vol verhalen: zijn bibliotheek. Daar hoopt Julia iets te ontdekken
over haar ouders. Stiekem sluipt ze de bibliotheek van Crassus binnen. Vindt
ze daar een antwoord op haar vragen?

BOEKENFABRIEK

Geniet van Middeleeuwse verhalen en help ze te bewaren
Willem, Aernout en Laurens-Jan zijn ‘kopiisten’. Ze kopiëren verhalen met hun
ganzenveren. Verhalen die niet worden gekopieerd raken vergeten. Tussen
het kopiëren door doet het drietal niets liever dan de verhalen naspelen. Dan
kunnen ze veranderen in een slimme vos, avontuurlijke ridders of Karel de
Grote. Ze doen zelfs Middeleeuwse slapstick. Het publiek kiest welke van de
verhalen het drietal gaat spelen en kan meedoen.
Houden Willem, Aernout en Laurens-Jan wel tijd over om de verhalen te
kopiëren? Laurens-Jan heeft al eens laten vallen dat hij een nieuwe manier
weet om verhalen te bewaren. Zou het kopiëren met de ganzenveer overbodig
worden? En hoe moet het dan verder met de kopiisten?
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Voor wie:

INPAKKEN EN WEGWEZEN

Samen 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 op weg naar Amerika. Aan boord zijn vluchtelingen
uit verschillende landen. Samen delen ze herinneringen aan hun oude
leven en fantaseren zij hoe goed hun leven zal zijn in Amerika. Zullen hun
verwachtingen van de nieuwe wereld uitkomen?

FOEI VOS!

Beleef een beroemde fabel

LEESPALEIS gaat over de Romeinse tijd in de Lage Landen, en over het maken
en bewaren van verhalen. De voorstelling wordt gespeeld in twee versies:
voor iedereen vanaf 4 jaar en voor iedereen vanaf 10 jaar.
BOEKENFABRIEK is een kennismaking met verhalen uit de Middeleeuwen en
een grote verandering aan het eind van die periode. De voorstelling wordt
gespeeld voor iedereen vanaf 9 jaar.
INPAKKEN EN WEGWEZEN is een vervolg op Tevje de melkboer van Sjolem
Aleichem, bekend door de musical Anatevka (Fiddler on the Roof).
De voorstelling toont verhalen en dromen van mensen die hun land
ontvluchten, vroeger en nu. Er zijn twee versies: voor iedereen vanaf 4 jaar en
voor iedereen vanaf 10 jaar.

Reinaart de vos heeft geen vrienden in het bos. De andere dieren vinden
Reinaart sluw en gevaarlijk. Natuurlijk zijn Nobel de leeuw, Bruun de beer en
Izegrim de wolf ook geen lieverdjes. Maar met hen weet je waar je aan toe
bent. Reinaart daarentegen bezorgt de dieren vaak onplezierige verrassingen.
Ze willen Reinaart weg hebben uit het bos. Gaat dat de dieren lukken?

FOEI VOS! is een vrolijke voorstelling rond een 700 jaar oud verhaal voor
iedereen vanaf 4 jaar.

TO BEAT OR NOT TO BEAT

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.

Deze voorstelling laat scholieren ervaren hoe het is om in de schoenen van
het slachtoffer, de pester of de meeloper te staan. Zo ervaren de leerlingen
zelf hoe ze pesten kunnen stoppen - een inzicht dat kan leiden tot een
vreedzame school en buurt.

Wanneer:

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 én van de oplossing.

Kosten:

Meespelend ontdekken hoe je pesten kunt stoppen

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

Alle producties worden het hele seizoen gespeeld, m.u.v. KOPIËREN en
REINAART EN DE ANDEREN. Deze twee producties worden gespeeld vanaf 3
december 2018, met try-outs van 3 t/m 21 december.

Eén 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: (020)642 88 96
E-mail: theater@stuiter.nl
Website: www.stuiter.nl
Ontworpen door Timo van der Riet

Ontworpen door Timo van der Riet

