
Tijdens een storm vergaat Robin’s schip. 
Dat is natuurlijk niet leuk, maar ze heeft geluk: ze 
spoelt aan op een prachtig tropisch eiland. 
Is het een onbewoond eiland? Nee, al snel ontdekt 
Robin dat ze niet alleen is. Dat komt goed uit, want 
Robin wil veel veranderen. Het eiland moet perfect 
worden: met een mooi huis, een zwembad en meer 
dan voldoende eten. Robin lukt dat natuurlijk niet 
alleen. Ze wil hulp van de andere mensen op het 
eiland, zodat al haar wensen worden uitgevoerd. 

Zouden die mensen dat wel willen? 
En kan het eiland al die 
veranderingen aan?

Robin’s Eiland?
is een bewerking 
van Robinson Crusoe
van Daniel Defoe, 
voor iedereen vanaf 4 jaar.

ROBIN’S EILAND?
Speel mee in een voorstelling over samenwerken
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Speel mee in een voorstelling over samenwerken

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 over het geweldige leven in Amerika. 
Zal de ‘nieuwe wereld’ zo gastvrij zijn als zij 
denken?

Inpakken en Wegwezen is een vervolg op de 
verhalen over Tevje De Melkboer van Sjolem 
Aleichem, de verhalen die ook de aanleiding waren 
voor de musical Anetevka.

INPAKKEN EN WEGWEZEN!
Een voorstelling over verhalen en dromen van mensen die hun 
land ontvluchten, zowel vroeger als nu

Inpakken en Wegwezen is een 
‘meespeelvoorstelling’ voor 
iedereen vanaf 9 jaar.
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Ervaar hoe het is om in de schoenen van de pester, 
het slachtoffer of de meeloper te staan. Zo ontdekt 
het publiek wat ze zelf kunnen doen om het pesten 
te stoppen.
De voorstelling begint met een korte scène op een 
tropisch eiland die ook draait om pesten. Deze 
scène wordt herhaald, maar dit keer speelt het op 
een school. 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

In Nederland vinden we dat ieder mens recht heeft 
op vrijheid. Dat was niet altijd zo. Door de hele 
geschiedenis waren er mensen die anderen tot 
slaaf maakten. Tot slaaf gemaakte mensen zijn niet 
vrij, hebben geen rechten en zijn bezit van iemand 
anders. Ze moeten zwaar werk doen op plantages, 
in mijnen of in onveilige fabrieken. Ze worden niet, 
of heel slecht betaald. Slavernij is zo oud als de 
mensheid en van bijna alle culturen. Zelfs nu zijn er 
nog mensen die leven zonder vrijheid. 

   

Met Niet normaal wil Stuiter de kennis over 
dit onderwerp vergroten bij kinderen vanaf 
9 jaar, en bij jongeren. Niet normaal is een 
boeiende ‘meespeelvoorstelling’ vol verhalen 
over slavernij en vrijheid door de eeuwen 
heen. 

NIET NORMAAL
Een historische voorstelling over slavernij en vrijheid

Simone vindt zelf dat ze altijd heel goede ideeën 
heeft. Vaak krijgt ze haar zin, maar soms wil 
opeens niemand meer met haar meedoen. Dan 
vinden ze haar ‘te bazig’. Super stom! Het is toch 
veel leuker als iedereen gewoon áltijd doet wat 
Simone zegt? 

En dan ook echt iedereen: haar vrienden, de juf, 
haar ouders, de buren en zelfs alle stoplichten. 
Dat zou echt een feest zijn! 

Hoe dat zou zijn ontdekt Simone als haar droom, 
onverwachts, lijkt uit te komen. Gaat Simone 
genieten als iedereen alleen maar doet wat zij 
wil?   

Elke dag jarig is een vrolijke komedie, voor 
iedereen vanaf 4 jaar, geïnspireerd door
Het leven is een droom van Pedro Calderon de 
la Barca

ELKE DAG JARIG
Een vrolijke voorstelling over ‘de baas spelen’ en samenwerken 

Alle producties worden het hele seizoen gespeeld, 
m.u.v. Robin’s eiland en Niet normaal. 
Deze voorstellingen spelen pas vanaf 12 december 
2022, met try-outs van 12 december t/m 23 december.



Kosten
Eén voorstelling: € 610,-
Twee voorstellingen op één dag: € 800,-
Try-outs: € 430,-, twee try-outs op één dag: € 540,-
(excl. reiskosten en btw)
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