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Wereldje – Simone de Jong 
Datum: 24 januari 2022 - 16:00 uur 
Leeftijd: 2 tot 4 jaar 
Duur: 35 minuten 

Vanuit een berg naaispullen bouwt een meisje haar eigen mini-wereld. Dan laat ze haar kleine balletje er doorheen reizen. Onderweg 
vinden ze heuvels, zeeën, en ontberingen.  
Tot haar bal opgenomen wordt in de sterrenhemel…  
In Wereldje worden de kinderen op momenten uitgenodigd mee te spelen. Samen met de speelster ontstaat een stille speelwereld. 
Wereldje is een ode aan de magie van het spelen en alle wereldjes die ooit zijn gebouwd. 

Eva Kijlstra – spel 
Simone de Jong – concept en regie 
Elian Smits – kostuum 
Hans Hasebos – muziek 

“Klein Wonderland“ – Maikiko Ito 
Datum: 15 februari 2022  
16:00 uur 
Leeftijd: baby’s en dreumesen 
Duur: 30 tot 45 minuten 

Een interactieve dans- en muziekervaring voor de allerkleinsten.  
In een magisch spel, clownesk, dansant en muzikaal bewegen de 
dansers zich en omringen de muzikanten de kinderen met zachte 
klanken.  
Samen improviseren ze op de bewegingen en geluiden van het 
piepjonge publiek en ontstaat er ter plekke een ontroerende en 
unieke dialoog tussen artiesten en kinderen. 

 

WegWaaiWind – Groep Rood 
Datum: 7 april 2022 – 16:00 
Leeftijd : 2 tot 4 jaar 
Duur : 45 minuten 

Judith de Klerk- concept en spel 
Dorota Matejová - muziek 
Jan Langedijk- regie 
Gunilla Andersson- decor 
Arlette Muschter- kostuums 

WegWaaiWind is een zintuigelijke, interactieve theatervoorstelling met weinig taal , waarin de stakige grilligheid van takken en de amorfe 

vormeloosheid van lappen tot leven komen als vliegende stoffen die door de lucht zweven, wapperende vlaggen, dansende jurken, een fluitende 

wind en een onstuimige zee, waarin je kunt verdwalen als in een bos. De kinderen en hun volwassen begeleiders worden meegenomen naar de 

associatieve wereld van WegWaaiWind. 

De Pleisterplaats 
 
Francy van den 
Heuvel 
 
Datum: 19 mei 2022 - 
16:00 uur 
Leeftijd: baby’s en 
dreumesen  

De Pleisterplaats is een ruimte die Francy speciaal 
voor de allerkleinsten inricht. Ze neemt zelf allerlei 
materialen mee, maar gaat ook aan de slag met wat 
al aanwezig is, waarmee ze iedereen verbaast over 
de metamorfose die de ruimte ondergaat: lag die 
vloer daar nu al? 
Francy weet de ruimte om te toveren tot een prettige 
en inspirerende omgeving waarin de allerkleinsten 
en hun ouders maar al te graag willen vertoeven. Ze 
komen er tot rust en voelen zich er geborgen. De 
ouders en kinderen voelen zich uitgenodigd om 
samen te spelen met de aanwezige materialen en 
om van elkaars aanwezigheid te genieten. 


