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

Met trots presenteren wij de jeugd- en familievoorstellingen voor de maanden december t/m 

februari.  Ga mee op reis en wees een superheld bij Tom’s Magische Speelgoedwinkel , kom naar het 

feestje van Fien & Teun, een leerzame show vol humor en vrolijke muziek of neem je familie mee 

naar de mooie musical De Prinses op de Erwt!  

Deze wintermaanden is een bezoekje aan het theater de moeite waard van jong tot oud. 

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! 

 


