
maandag 24 oktober, 14.30 uur 

Zootropolis – met de stem van o.a. Jelle Amersfoort (6+) 

€ 5,00 / jeugd t/m 12 jaar € 3,50 
Zootropolis is een stad met alleen maar dieren. Het is een mengelmoes van 

dieren uit verschillende omgevingen die samenleven. Het maakt niet uit wie of 
wat je bent, van de grootste olifant tot de kleinste spitsmuis. Maar wanneer de 

optimistische officier Judy Hopps zich aansluit bij de politie, ontdekt ze dat het 

niet zo makkelijk is als eerste konijn bij het politiekorps vol grote, stoere dieren. 
Vastberaden om zichzelf te bewijzen, grijpt ze de kans om een zaak op te 

lossen. Zelfs als ze hiervoor moet samenwerken met de welbespraakte, sluwe 
vos Nick Wilde om het mysterie op te lossen.  

 
woensdag 26 oktober, 10.00 uur en 14.00 uur  

Ridder- en Prinsessenfeest 

€ 5,00 / jeugd t/m 12 jaar € 8,50 
Kom knutselen, laat je schminken, versier eierkoeken bij de 

Koninklijke high tea, leer de ridder- en prinsessendans en zing mee 

met de Liedjesprinses tijdens het echte Ridder- en Prinsessenfeest! 

Uiteraard met een echte stoere Ridder & mooie Prinsessen.  Daarna 

kun je nog heerlijk gaan genieten van een pannenkoek  met stroop 

of suiker bij pannenkoekenhuis het Betoverde Bos in Esch!  

* maximaal 2 kinderen onder begeleiding van een volwassene (de 

volwassene betaalt voor de pannenkoek, de 2 kinderpannenkoeken 

zijn gratis op vertoon van de kinderkaartjes). De pannenkoekenactie 

loopt t/m eind oktober 2016. 

 
zaterdag 29 oktober, 14.00 en 16.00 uur  

Woezel & Pip – Op zoek naar de sloddervos (2+) 
€ 16,50 / jeugd t/m 12 jaar €15,50  

Woezel & Pip komen naar het theater met alweer hun vierde familievoorstelling: 

Op zoek naar de Sloddervos! Het verhaal is gebaseerd op de succesvolle 
bioscoopfilm van Woezel & Pip die een gouden status heeft.  Ga mee op reis tot 

zelfs buiten de Tovertuin en ontmoet Charlie, het allerleukste, maar o zo stoute 
neefje van Woezel & Pip. Samen met hun vriendjes gaan de twee hondjes op zoek 

naar de sloddervos. Een heerlijke familievoorstelling met de meest populaire 

hondjes van het land!  
 

zondag 6 november, 15.00 uur 
Wonder School Live (4+)  

€ 17,50 / jeugd t/m 12 jaar € 16,50 

Wardo, bekend van het populaire Telekids programma Wonder School, 
droomt ervan om ooit te kunnen vliegen. Maar hiervoor moet hij eerst een 

aantal wonderlijke opdrachten vervullen. Vergezeld door een mysterieuze 
Hartendame en een pratend konijn gaat Wardo samen met de hulp van het 

publiek de uitdaging aan. Uiteraard worden de jonge verwonderaars 
veelvuldig uitgenodigd actief deel te nemen aan de acts en krijgen ze hier en 

daar zelfs een truc uitgelegd. Voorzien van een magisch decor, swingende 

liedjes en uiteraard de nodige dosis humor, staat Wonder School LIVE garant 
voor een complete show geschikt voor de hele familie.  

ken jij ook een goocheltruc?  Dan mag jij na de voorstelling samen met 
Wardo je truc laten zien tijdens de Wonder School Afterparty! Alle kinderen 

ontvangen na afloop een echt Wonder School Diploma.  

 
 



zaterdag 17 december, 14.00 uur en 16.00 uur  
Peppa Pig – De Grote Plons! (2+)  
€ 16,50 / jeugd t/m 12 jaar € 15,50  
Peppa Pig is een vrolijk varkentje dat houdt van spelletjes spelen en heerlijk plonzen in 

de modder. Ze is dagelijks te zien op TV bij Nickelodeon en nu dus ook in het theater 
met haar eigen familiemusical. In De Grote Plons! beleven Peppa en haar vriendjes de 

vrolijkste avonturen. Het heeft geregend en overal liggen modderplassen. Laat dat nou 
precies zijn waar varkentjes van houden.  De super schattige handpoppen, kleurrijke 

decors en gezellige meezingliedjes maken de voorstelling tot één groot feest.  

Na de voorstelling komt Peppa natuurlijk nog naar de foyer voor een foto.  

 
woensdag 4 januari, 10.00 uur en 11.00 uur  
Juf Felice en Trio Krul – Babyconcert (0 – 1,5 jaar) 
€ 8,50   
Verwend worden met echte klassieke muziek, wiegend op je vaders 
of moeders schoot, met de volle aandacht voor jou en de muziek. Dat 

is voor zowel de baby als de ouder een intieme en prachtige ervaring. 

De musici van Trio Krul bespelen staande hun viool, altviool en cello 
en verplaatsen zich tussen de kinderen. Elke keer is er dichtbij de 

baby weer wat anders te zien en te beluisteren. De ouders kunnen 
enorm gaan genieten van hoe hun kind reageert op de muziek. En de 

allerkleinsten die hebben het allergrootste plezier!  

 
zaterdag 7 januari, 12.00 uur en 15.00 uur 
Roodkapje De Musical – met o.a. Maud (4+) 
€ 16,50 / jeugd t/m 12 jaar € 15,50  
Het eeuwenoude sprookje over een lief meisje dat koekjes gaat 
brengen naar haar zieke Oma werd al eerder bewerkt tot een 
magische familievoorstelling en zal nu opnieuw vele kinderharten en 
dat van hun (groot)ouders sneller doen kloppen. Tijdens deze 
voorstelling zijn er hilarische scenes die jong en oud tranen van het 
lachen zullen bezorgen. Voorzien van een volledig nieuw decor, 
prachtige kostuums en uiteraard swingende meezing liedjes, is 
Roodkapje De Musical dé familievoorstelling die je niet mag missen! 
  
Kom verkleed naar het theater en doe mee aan de Sprookjes Verkleedwedstrijd. En na afloop van de 
voorstelling kun je nog even lekker swingen tijdens Oma’s Meezingfeest. Tijdens dit mini concert 
geven drie acteurs uit de voorstelling een swingend optreden in de foyer. Natuurlijk kan het publiek 
tijdens de Meet & Greet ondertussen ook op de foto met de andere spelers uit de musical.  

 


