
zondag 15 april, 11.00u & 14.00u 

Dirk Scheele 
Huis-, tuin-, en keukenavonturen (2+) 
 
Met vrolijke liedjes neemt Dirk je in deze muzikale familievoorstelling mee op reis door zijn huis, 

waarin altijd wonderlijke en spannende dingen gebeuren. Ook Joes en tante Viola, bekend uit de 
afleveringen van Huis-, tuin- en keukenavonturen, zijn er natuurlijk bij. Stofzuigers komen tot leven, 

boterhammen dansen de boogie en de dieren in de tuin zingen mee met alle liedjes. Het wordt een 
vrolijk feest en iedereen gaat uit zijn dak bij de Pantoffelpolonaise en de Pannenkoekenparty. 

“een vrolijk en herkenbaar muziekfestijn voor peuters, kleuters en hun metgezellen.” – 

Theaterparadijs **** 
 

Entree: jeugd t/m 12 jr € 13,50 | volwassenen € 14,50 
 

Meer informatie & kaartjes: http://theaterdespeeldoos.nl/voorstellingen/dirk-scheele-2/ 

 

 

 

woensdag 25 april & woensdag 2 mei 

Meivakantie familiefilms 
met pannenkoekenactie! 
 
wo. 25 april, 14.30u 

Verrassingsfilm 
Deze film maken we binnenkort bekend op onze website 

 
wo. 2 mei, 15.30u 

Dikkertje Dap (AL) – met o.a. Liam de Vries 
Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste vriend Raf, een giraf. Omdat zijn opa 

verzorger is in de dierentuin is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn onafscheidelijk en delen alles, 
tot Dikkertje voor het eerst naar school gaat en erachter komt dat giraffen niet naar school mogen. 

 
Entree: jeugd t/m 12 jr € 4,00 | volwassenen € 5,50 

 
Meivakantie familiefilm met pannenkoekenactie! 
Het Betoverde Bos in Esch en Het Wonderbos in Cromvoirt bieden alle kinderen op vertoon van hun 

meivakantie  filmkaartje van Theater de Speeldoos een gratis kinderpannenkoek* met stroop of suiker 
aan! De actie loopt tot eind mei 2018. * kijk voor de voorwaarden op onze website 

 
Meer informatie & kaartjes: http://theaterdespeeldoos.nl/programma/programma-film/  
 

 
  

http://theaterdespeeldoos.nl/voorstellingen/dirk-scheele-2/
http://www.hetbetoverdebos.nl/
https://www.pannenkoekenhuishetwonderbos.nl/
http://theaterdespeeldoos.nl/programma/programma-film/


zondag 13 mei, 14.00u 

Plaza Patatta 
Een fantastische verjaardag (7+) 

Een vrolijk en swingend avontuur in ons theater. ‘Plaza Patatta’ is al tien jaar een geliefde 
kinderboekenserie en nu is er eindelijk een spannende voorstelling! Voor dit knotsgekke gezin loert 

vaak gevaar, maar daar willen ze even niet aan denken. Want Lotte wordt tien jaar – TIEN! Dat moet 
groots gevierd worden, want in Plaza Patatta zijn ze dol op verrassingen. Maar de verrassing van dit 

feestje, is misschien per ongeluk een klein beetje gevaarlijk … 
 
In de foyer zijn creatieve Plaza Patatta-activiteiten te doen, dus kom gerust lekker vroeg naar de 
show!  
 

“Humoristische en tikkeltje spannende verhalen met soms sprookjesachtige elementen.” – 
Volkskrant 

 
Entree: jeugd t/m 12 jaar € 15,50 | volwassenen € 16,50   
 

Meer informatie & kaartjes: http://theaterdespeeldoos.nl/voorstellingen/plaza-patatta/  
 

  
 

zaterdag 16 juni, 13.00u & 20.00u 
zondag 17 juni, 15.00u 

Jungle Book 
StarsOnStage musical 

Musicalgroep YoungStage & groep MusicAllFun presenteren: Jungle Book 
 
Jungle Book is gebaseerd op de spannende oerwoudverhalen van Rudyard Kipling. Het verhaal speelt 

zich af in de jungle van India. Op een dag vindt de zwarte panter Bagheera een verlaten mensenbaby 
in een mandje. Omdat het dichtstbijzijnde mensendorp te ver weg is, brengt hij de baby naar een 

roedel wolven. Hier wordt hij geaccepteerd en opgevoed. Mowgli groeit dus op tussen de wilde dieren 

in het oerwoud. Hij leert het leven volgens de wetten van de jungle. Jaren later komt aan Mowgli’s 
onbezorgde leven bij de wolven een einde wanneer de tijger Shere Khan terugkeert in de jungle. 

Shere Khan heeft een gruwelijke hekel aan mensen en wil Mowgli vermoorden. Voor zowel Mowgli’s 
eigen veiligheid als die van de roedel wordt besloten dat hij terug moet naar de mensen. Bagheera 

biedt aan om Mowgli naar een mensendorp te brengen. Mowgli is echter niet van plan de jungle 

zomaar te verlaten … 
  

Entree: € 11,00 
 

Meer informatie & kaartjes: http://theaterdespeeldoos.nl/voorstellingen/festival-7/  
 

Theater de Speeldoos in Vught. 
Kaarten zijn te reserveren via: 
T 073-656 55 88 (werkdagen van 13.00u tot 17.30u)  
of op www.theaterdespeeldoos.nl.  
 
 

 
 
 

 

http://theaterdespeeldoos.nl/voorstellingen/plaza-patatta/
http://theaterdespeeldoos.nl/voorstellingen/festival-7/
http://www.theaterdespeeldoos.nl/


AUDITIE! AUDITIE!  

zondag 22 april 

Talent Academy Dans | StarsOnStage 

De Talent Academy Dans van StarsOnStage is een thuis voor jong danstalent en dé plek voor extra 

gemotiveerde en getalenteerde jongeren!  Ons dansprogramma is opgesteld in samenspraak met 

professionele dansers en dansopleidingen. Je krijgt les op hoog niveau, van de beste dansdocenten. 

De lessen vinden plaats in Theater de Speeldoos, een echt theater met podium, waarop je menigmaal 

zult gaan schitteren! 

VOOR WIE 

Het talentenprogramma is geschikt voor danstalenten in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar. De Talent 

Academy Dans is zeker niet alleen bedoeld voor leerlingen die naar een vakopleiding Dans willen of 

zich daarop willen oriënteren. De lessen zijn ook zeer geschikt voor getalenteerde en gemotiveerde 

leerlingen die méér willen dan de wekelijkse dansles. De nadruk van de Talent Academy Dans ligt op 

de verdere ontwikkeling van het persoonlijke danstalent van iedere leerling afzonderlijk. Wil jij worden 

uitgedaagd op het gebied van dans in een groep met net zo gemotiveerde leerlingen? Dan is de 

Talent Academy Dans echt iets voor jou! 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag auditie komen doen? Vooraf aanmelden is verplicht. 

Aanmelden kan door het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Hier vind je ook nog veel 

meer informatie over de Talent Academy. 

Info & aanmelden auditie: 

http://www.starsonstage.nl/talent-academy-dans  

 

 

http://www.starsonstage.nl/docenten
http://www.starsonstage.nl/talent-academy-dans

