
 

Theaterweekend Theater de Speeldoos 
theater voor een tientje! 

Theater de Speeldoos neemt dit seizoen voor het eerst deel aan het Nationaal Theaterweekend. 
Tijdens dit weekend kun je voor slechts € 10,- per kaartje naar een voorstelling in ons theater. 
Geniet van een mooie avond cabaret bij Martijn Kardol, luister naar de Hollandse deuntjes van de 
Meisjes met de Wijsjes of kom gezellig met het hele gezin naar de jeugd- en familiedag! Let’s meet 
in het theater! 

zo 28 januari 2018 | 09:30 uur | jeugd & familie  
Babyconcert (0-1,5 jr) 
Bij Het Babyconcert zitten de baby’s, ouders én de musici op een groot kleed. De afwisseling tussen 
prachtige klassieke muziek, stilte, klankkleuren, luisteren en interactie maakt Het Babyconcert tot 
een rustgevende, maar ook een actieve ervaring voor de allerjongsten. Het is verrassend leuk om te 
zien hoe die kleintjes reageren en meedoen met de muziek! 

zo 28 januari 2018 | 10:15 uur | jeugd & familie  
Dreumes- en Peuterconcert (1,5-3 jr) 
Geniet samen met jouw dreumes van vrolijke klassieke muziek, op het grote kleed. De dreumessen 
spelen mee met kiekeboespelletjes, ze dansen mee en krijgen spelmateriaal om zelf muziek te 
maken. De kinderen worden helemaal betrokken bij het concert en ervaren de instrumenten viool, 
altviool en cello van heel dichtbij. Een concert voor verwonderde oortjes, dansende voetjes en 
wiebelende billetjes! 

zo 28 januari 2018 | 14:00 uur | jeugd & familie  
Mad Science (4-10 jr) 
FUN down to a science 
Laat je wegblazen door Mad Science! In De Krachten van Lucht neemt de Mad Professor je mee in 
een wervelende show over de kracht van lucht. Bij Funstation Droogijs worden een aantal gave 
experimenten uitgevoerd met droogijs. Een activiteit vol spanning beleef je bij Funstation Statische 
Elektriciteit. Het perfecte funstation voor de durfal. Verder kun je je eigen kneedbal maken om 
mee naar huis te nemen bij Funstation Putty. De middag wordt afgesloten met een lekker borrelend 
drankje. 

De kaartverkoop is geopend op werkdagen van 13.00 uur tot 17.30 uur. 

De avondkassa is geopend vanaf een uur voor aanvang voorstelling of film. 

Telefonisch via: 073 – 656 55 88  

Kaarten kunnen ook online gereserveerd of gekocht worden. U ontvang dan een e-ticket: 

www.theaterdespeeldoos.nl 

 

 

 

http://www.theaterdespeeldoos.nl/

