
Voorstellingen		
 

Er worden elk jaar weer bijzondere, mooie, grappige, vrolijke voorstellingen bedacht rond het thema van de 
Kinderboekenmaand. Hieronder zie je een overzichtje van voorstellingen rond het thema vriendschap, 'door dik en dun' 
die je als basisschool kunt boeken voor de Kinderboekenmaand. 
 

* 'Voor mijn allerbeste vriend'. 
Kindertheater deepdeep brengt een vrolijke muzikale en interactieve voorstelling over vriendschap, 
jaloezie, gepraat en geneuzel, maar ook over de kers op de taart...  
Het verhaal gaat over Eekhoorn, Eekhoorn verzamelt eikels. Met een kar vol eikels loopt Eekhoorn door 
het bos. De dieren kijken hem verbaasd na. Waar heeft Eekhoorn al die eikels voor nodig? De andere dieren 
snappen er niks van. Das, Konijn, Egel en de vogels houden hem goed in de gaten. Een voorstelling 
gemaakt naar het gelijknamige boek van Willemijn de Weerd en illustrator Marieke ten Berge. 
 

Kindertheater deep deep 
Artiesten:   Karin Tinbergen en Stephanie Dekker. 
Doelgroep:   groep 1-4 van de basisschool, max. 250 kids per voorstelling 
Duur voorstelling:   45 minuten 
Kosten:    395,- excl BTW en reiskosten 
Contact:    kindertheater@deepdeep.nl - tel. 06 - 2698 6480 
FB:    deepdeep 
Website   www.deepdeep.nl 
 

* Vrolijke Voorlees Voorstelling over Vriendschap 
Een vrolijke interactieve voorleesvoorstelling van kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd 
en violiste Marieke Booy, rond het thema van de Kinderboekenmaand.  
 
We gaan luisteren naar vriendschapsverhalen uit de nieuwe voorleesbundel ‘Kikkervisjes in de 
soep.’ Ook komen verhalen uit de nieuwste actieboeken van de kinderboekenmaand 2018 
terug in de voorstelling. Er wordt viool gespeeld, muziek gemaakt op een accordeon. Reacties 
van leerkrachten uit vorige voorstellingen: 'Ik heb mijn drukke groep nog nooit zo betrokken en 
geconcentreerd gezien' -  'Jullie voorstelling is elk jaar weer een feestje'. 
 

Artiesten:   Willemijn de Weerd & Marieke Booy 
Doelgroep:   groep 1-4 van de basisschool 
Duur voorstelling:   40 minuten 
Kosten:   via: boekingen@willemijndeweerd.nl 
Contact   boekingen@willemijndeweerd.nl 
FB    Willemijn de Weerd 
Website   www.willemijndeweerd.nl/voorstellingen 
 
* Molletje en de vreemde vogel 
In deze voorstelling zie je hoe Molletje de kleine kiwi Zipri tegenkomt. Zipri is verdrietig. Hij wil zo 
graag lijken op zijn andere vogelvriendjes, die allemaal wel kunnen vliegen en hij niet. Molletje wil 
graag helpen. Hij heeft een mooi ideetje... Als Molletje en Zipri na een spannend avontuur weer 
terugkomen in Dierendorp komt hij erachter wat echt vriendschap betekent. Hoe dat is kun je 
horen in deze vrolijke en muzikale voorstelling. 
 
Kindertheater Thuis bij Molletje 
Artiesten:   Mirjam en Richard Vollebregt - website thuisbijmolletje.nl 
Doelgroep:  groep 1-4 van de basisschool 
Duur voorstelling:   30-40 minuten  
Kosten:   via thuisbijmolletje@gmail.com 
Contact:   thuisbijmolletje@gmail.com 
Facebook:   Molletje voorstelling 
Website   www.thuisbijmolletje.nl 



* Voor altijd samen!  
Poppentheater ‘Hyperdepieper’ schreef een voorstelling, waarin de onvoorwaardelijke 
liefde van God centraal staat. Dit wordt gespeeld in een aantal onderdelen, waardoor 
het een afwisselende voorstelling is. Bas en Tessa zijn heel goede vrienden, en gaan dit 
tijdens de voorstelling ook op een bijzondere manier laten zien. Lammetje Groen 
beleeft een angstig avontuur. Zal zij herder Trouw nog terugzien? Verder wordt er nog 
een interactief spel gespeeld en is er een goochel act.  
 
Poppentheater Hyperdepieper 
Artiest:    Gea Mollema  
Doelgroep:   Groep 1 - 4 van de basisschool, in provincies Groningen, Friesland, Drenthe 
Duur voorstelling:   30-45 minuten 
Kosten:   via mail: poppentheaterhyperdepieper@netvisit.nl 
Contact:    poppentheaterhyperdepieper@netvisit.nl 
   Gea Mollema: 06 – 39 10 40 95 
 
* De club van Loet.  
Deze voorstelling van Ruth Bakker is gebaseerd op het boek 'Mag ik meedoen' van John 
Kelly en Steph Laberis, met het liedje 'He, mag ik jouw vriendje zijn' van Rikkert Zuiderveld. 
Heb jij een vriendje of vriendinnetje? Loet is op zoek naar een vriendje, die met haar wil 
spelen, zingen en voetballen. Maar hoe vind je die? Samen met Eend en met hulp van alle 
kinderen gaat ze op een grappige, muzikale zoektocht. Zal Loet een vriendje vinden?  
 
Artiest:   Ruth Bakker 
Doelgroep   groep 1-4 van de basisschool 
Duur voorstelling:   30 minuten 
Kosten:   via info.ruthbakker@gmail.com 
Contact   via info.ruthbakker@gmail.com - 06-4133 2496 
Facebook:   Ik ben Loet 
Website   ruthbakker.com/voorstellingen/ 
 
* Vriend vermist 
Tijl heeft een bijzondere vriend: Koentje. Koentje is een fantasievriend. Als Koentje plots 
verdwijnt, nadat de buurman hem heeft uitgelachen, doet Tijl er alles aan om hem terug 
te vinden. Maar hoe vind je een fantasievriend terug? Een interactieve meedenk-
voorstelling vol aanstekelijke liedjes. 
 
Tijl Damen Muziek & Kindertheater 
Artiest:    Tijl Damen 
Doelgroep:  groep 1-4 van de basisschool 
Duur voorstelling:   ca. 50 minuten  
Kosten:   via info@tijldamen.nl 
Contact:   info@tijldamen.nl 
Facebook:   Tijl Damen 
Website   www.tijldamen.nl 
 
*Harro van Lien 
Harro van Lien is verteller, acteur en theatermaker. Hij maakt voorstellingen die het 
publiek raken en bemoedigen. Hij heeft diverse voorstellingen rond het thema 
'Vriendschap' voor de basisschoolleeftijd. Twee voorstellingen zijn er naar aanleiding 
van een prentenboek, te weten, 'Woeste Willem' voor 4-8 jr. en 'De snelste zebra van 
de wereld' voor 5-10 jr. 
 
Harro van Lien  
Artiest   Harro van Lien 
Doelgroep:   onderbouw/middenbouw basisschool 
Duur voorstellingen:  45 minuten 
Kosten:   via info@sttprodukties.nl 
Contact: (boekingen) info@sttprodukties.nl - tel. 0570-564681 
Facebook  stt produkties 
Website:    www.sttprodukties.nl  
 
 


