
 

THEATER DE SPEELDOOS VUGHT PERSBERICHT    

EEN HELDHAFTIG AVONTUUR! 

Yakanuko (6+) 
Vecht voor je dromen 

De wereld zit vol mooie verhalen waarvan je alleen kunt genieten als je erbij stilstaat. Avonturen waar jij 
deel van kunt uitmaken wanneer je dat toelaat. Kijk om je heen, luister naar de geluiden en beleef ze, 
want ze zijn speciaal voor jou gemaakt. Alleen dan word je de held van je eigen verhaal. Yakanuko is een 
inspirerend verhaal over goed en kwaad, moed, vriendschap en wat het betekent om te vechten voor je 
dromen. Beleef met Yakanuko een heldhaftig avontuur met zang, dans, visuele effecten en een 
spetterende lasershow. Een voorstelling door Curt Fortin en Nick van Leent, gebaseerd op hun rijk 
geïllustreerde jeugdroman “Yakanuko – Een gevaarlijke opdracht”. 

Cast: Curt Fortin | Nick van Leent | Sarah & Julia | Noi Pakon | Jerenso Samwel | Sem Strating | 
Dance Crew Smileyz 
 
Yakanuko speelt op zondag 26 maart, 14.00 uur in Theater de Speeldoos in Vught. Entree € 17,50 / jeugd 
t/m 12 jaar € 16,50. Kaarten zijn te reserveren via tel. 073-656 55 88 (werkdagen van 11.30u tot 17.30u) 
of op www.theaterdespeeldoos.nl.  

 

JEUGD & FAMILIE 2016 

film: De GVR (6+) 
door Steven Spielberg 

In De GVR (De Grote Vriendelijke Reus), gebaseerd op Roald Dahl’s wereldberoemde gelijknamige boek, 
maakt het eenzame weesmeisje Sophie kennis met de magische reuzenwereld. 
Wanneer ze ’s nachts wakker ligt, wordt ze plotseling uit haar bed geplukt en ontvoerd. Maar Sophie heeft 
niets te vrezen; het is de GVR. Een reus die misschien eigenaardige woorden gebruikt, maar geen vlieg 
kwaad doet. Ze komt er echter al snel achter dat ze soortgenoten minder vriendelijk zijn en samen met 
de GVR smeedt ze een plan om alle kinderen in de wereld te beschermen tegen de kwaadaardige reuzen. 
 
“Spielberg en Dahl: de combinatie klopt. Beiden zijn gespecialiseerd in gewone mensen en kinderen 
waarin de kijker zich gemakkelijk kan verplaatsen en die in een vreemde spannende situatie terecht 
komen.” – Volkskrant **** 
 
Jeugd & familie 2016 | regie: Steven Spielberg | met o.a. Mark Rylance en Ruby Barnhill | duur: +/- 
117 min. 
 
Familiefilm met pannenkoekenactie! 
Het Betoverde Bos, het leukste thema pannenkoekenrestaurant van Esch biedt alle kinderen op vertoon 
van hun GVR woensdagmiddag filmkaartje van Theater de Speeldoos een gratis kinderpannenkoek* met 
stroop of suiker aan! Dat is dus dubbel genieten! *maximaal 2 kinderen onder begeleiding van een 
volwassene (de volwassene betaalt voor de pannenkoek, de 2 kinderpannenkoeken zijn gratis op vertoon 
van de kindermiddag kaartjes). 
 
De film De GVR is te zien op woensdag 8 februari om 14.30 uur in Theater de Speeldoos in Vught.  Entree € 
5,00 / jeugd t/m 12 jaar € 3,50. Kaarten zijn te reserveren via tel. 073-656 55 88 (werkdagen van 11.30u 
tot 17.30u) of op www.theaterdespeeldoos.nl. 


