
Jeugd- en familievoorstellingen in Theater de Speeldoos | Seizoen 17-18 

Zondag  8 oktober, 12.00 uur en 15.00 uur 

Hans & Grietje De Musical (4+) – met o.a. Keet 

Knibbel, Knabbel, Knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?’ Het eeuwenoude sprookje over twee 

kinderen die terechtkomen bij een snoephuisje in het bos keert terug in een spiksplinternieuw, 

kleurrijk jasje. De rol van Grietje zal worden vertolkt door Janouk Kelderman, die bekend werd als 

presentatrice Keet! bij RTL Telekids. De populaire karakters Titus en Fien keren terug die jong en oud 

tranen van het lachen zullen bezorgen. Met een suikerzoet decor, kostuums om van te smullen en de 

swingende meezingliedjes is Hans & Grietje De Musical dé familievoorstelling die je niet mag missen!  

zondag 5 november, 16.00 uur 

Allemaal Vriendjes (3+) – Het leukste kindertheaterfestival 

Nog nooit eerder zagen we zoveel populaire TV vriendjes in één theatervoorstelling bij elkaar! Zo 

ontmoeten we Bart, Bibi en de VivaVogelverschrikker op de gezelligste BiBaboerderij van de hele 

wereld, waar elke dag wel iets grappigs en leerzaams gebeurt; Pim & Pom, de bekende katten van 

Fiep Westendorp, die dol zijn op kattenkwaad uithalen; de twee vrienden Fred & Ed, zij weten altijd 

weer een goeie grap te vertellen en het vierjarige meisje Chloe, die met haar Toverkast de meest 

fantastische avonturen beleeft tijdens haar verkleedpartijtjes. We mogen natuurlijk meneer de 

Opkikker niet vergeten, die al zijn vriendjes bij elkaar heeft gevraagd om van deze voorstelling een 

groot feest te maken!  

zaterdag 9 december, 15.00 uur 

Tom’s Magische Speelgoedwinkel (5+) – Een winterse familiemusical (try-out) 

In een prachtig kleurrijke speelgoedwinkel woont Tom. Elke avond als de lichten doven en de klok 

middernacht slaat komt Tom uit zijn schuilplaats en ziet de winkel magisch tot leven komen. De 

populaire Hercules is zijn beste vriend en een echte superheld. In zijn fantasie beleven ze grandioze 

avonturen, totdat Hercules’ jaloerse vijand Hades met Kerst verschijnt. Hades heeft niets met al die 

vrolijkheid en wil het liefst de winkel en de rest van de wereld in duisternis hullen. Tom zal al zijn 

krachten moeten gebruiken om zijn ‘thuis’ te redden en de wereld te laten zien dat hij een superheld 

is. Een oorspronkelijk winters verhaal vol avontuur en magie.   



zaterdag 6 januari, 14.00 uur en 16.00 uur 

Fien & Teun (2+) – Feest op de boerderij!  

Fien & Teun zijn een vrolijk boertje en boerinnetje die al spelend het Hollandse landleven ontdekken. 

In deze muzikale theatervoorstelling beleven Fien & Teun avonturen op de boerderij, samen met hun 

vriendjes Sebastiaan het Varken, Rosa de Koe en Pim de Hond. Sita Vermeulen, zal de rol van 

vertelster vertolken in deze interactieve familievoorstelling. Samen met Fien & Teun leert ze de 

jongste theaterbezoekers en hun ouders van alles over dieren, de natuur en het Hollandse 

boerderijleven. Een leerzame show vol humor en vrolijke muziek. Voor en na de voorstelling kunnen 

de bezoekers zich vermaken tijdens de ‘Boerderij Experience’ in de foyer van het theater. Hier 

kunnen de kleine boeren en boerinnen al spelenderwijs van alles ontdekken over het leven op de 

boerderij.  

zondag 4 februari, 13.30 uur 

De Prinses op de Erwt (6+) – De Musical  

Prins Koen moet trouwen, omdat zijn vader de koning met pensioen wil. Dus worden alle prinsessen 

uit de buurt uitgenodigd. Want anders zal de boosaardige zus van de koning, Gruwelina de troon 

opeisen. Maar Koen wil alleen maar trouwen met een meisje dat hij zelf leuk vindt … Als Koen besluit 

de wijde wereld in te trekken om zelf te kunnen bepalen wat hij met zijn leven wil, komt hij in het 

bos een meisje tegen: Annabel. Maar is dit wel een geschikt meisje voor een prins? Dankzij de 

konijntjes in het bos en natuurlijk de erwt komt gelukkig alles goed. Met leuke liedjes, mooie 

kostuums en veel humor wordt op ludieke wijze het sprookje verteld. Een mooie musical voor jong 

en oud! 

 

 

 

 

 

 


