KINDERBOEKENWEEK 4 T/M 15 OKTOBER 2017
Het Spookje (4+) - Poppentheater Koekla
Thijs kan niet slapen, omdat hij bang is in het donker. Je weet maar nooit wie of wat je in
het donker tegenkomt! Dan ontmoet hij een spookje, dat helemaal niet eng blijkt te zijn.
Ze worden vriendjes en samen gaan ze naar het grote kasteel.
Fantasierijk poppentheater, geïnspireerd op het bekende sprookje Doornroosje.

Ik kom je opeten! (4+) – Martin Soeters
Ver in de ruimte vliegt een enorm monster in zijn ruimteschip van planeet naar
planeet. Hij eet alle bewoners op én de planeten! Dan ziet hij opeens de aarde. En
daar woont Bennie. Het water loopt het monster in de mond.
Hij stuurt zijn ruimteschip richting aarde en brult: IK KOM JE OPETEN!!!
Een nieuwe poppentheatervoorstelling naar het prentenboek van Tony Ross.

Wolfje (4+) of (6+) – Arthur Geesing speelt
Om een sprookjeswolf te vinden, moet Wolfje iemand opeten. Maar hij is vegetarisch en
zachtaardig en wil helemaal niemand opeten. Hij gaat op pad om toch zijn
eindbestemming te vinden…
Een vrolijke beeldende voorstelling met verrassende wendingen.
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Valentino (4+) – Vlinders & Co
Valentino de kikker gelooft dat hij een échte prins is. Met zijn vriend Vogel gaat hij op
zoek naar de prinses die in het kasteel in de bergen woont. Samen beleven ze
spannende avonturen, die tot leven komen vanuit een groot prentenboek.

Sneeuwwitje, wat ben je mooi (4+) – Virga Lipman
‘Was mama mooi?’ ‘Mama was de mooiste van de hele wereld.’
‘Dan wil ik een verhaaltje over de mooiste van de hele wereld.’
Het bekende sprookje Sneeuwwitje als poëtische raamvertelling in een kleurrijk decor,
gespeeld door Arthur Geesing.

Vos en Haas: Een feest voor Haas (4+) – Houtjetouwtje
Haas is wintermoe. Vos wil haar graag troosten en bedenkt een plan. Hij geeft een
feest, speciaal voor haar! Een speelse, interactieve voorstelling met mooie liedjes over
vriendschap en verlangens, waarin de poppen opduiken in en rondom een boekenkast.
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