voor baby’s,
dreumesen en
peuters

1 x per maand een
GRATIS theatervoorstelling
of creatieve workshop

THEATERPROGRAMMA >> VOORJAAR 2020 > IN BILLIE >>
do 16 januari

do 23 april

KLEIN WONDERLAND

KLEIN WONDERLAND

16.00 uur, baby’s en dreumesen

Wonderland Collectief olv Makiko Ito
Danseres en choreografe Makiko Ito is een van Billies favorieten met haar bijzondere
interactieve muziek- en danservaring voor de allerkleinsten. We kennen haar van de
voorstellingen BB en Koro Koro.
Klein Wonderland is een nieuwe voorstelling voor baby’s, gebaseerd op het succesvolle
peuterconcept Wonderland. Makiko Ito in een nieuw jasje dus met live muziek.
Foto: Saris & den Engelsman
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do 20 februari

16.00 uur, peuter- en peuterplusgroep

LAAG OVER LAAG

Cie sQueezz/ Anne-Beth Schuurmans
Anne-Beth is theatermaker en danseres en gespecialiseerd in voorstellingen voor de
allerkleinsten. Ze is al eerder in Billie geweest met STIP IT.
LAAG OVER LAAG is een nieuwe onderzoeks dansvoorstelling, waarin ze kijkt naar de
dagelijkse omgeving waarin we ons bewegen. Wat is echt en wat is dat niet? Waar hoort
het? binnen of buiten? Nu het hier is kunnen we het gebruiken om een tuin in te richten
waar we kunnen wandelen, rond snuffelen en kijken.
Foto: Saris & den Engelsman

do 14 mei

16.00 uur, peuter- en peuterplusgroep

KRIS KRAS KARAVAAN
Firma Kluit

Deze theatrale installatie voor 2+ is een karavaan van huisjes op wielen en trekt
kriskras rond. Waar gaan ze naar toe? Loop maar mee! Soms staat de stoet stil. Je
mag in de huisjes op onderzoek. Uit sommige klinkt een verhaal. In andere zitten
spullen waarmee je kunt spelen.
Firma Kluit bestaat uit Arianne van Boxmeer en Marije Uijtdehaage, die twee jaar
geleden ook in Billie waren met deze karavaan. Wegens succes zijn ze er nu weer.
Tekst: Marije Uijtdehaage, Beeld: Arianne van Boxmeer
Foto: Saris & den Engelsman

do 19 maart

16.00 uur, peuter- en peuterplusgroep

TON HEEFT GEEN ZIN!
Ton Meijer

Ton Meijer speelt een nieuwe voorstelling die hij maakte voor de Nationale Voorleesdagen.
Daar had hij eigenlijk helemaal geen zin in! Het is voor Ton al de zoveelste keer dat hij
gevraagd werd voor de Nationale Voorleesdagen en hij ziet er altijd tegenop. Vroeg zijn bed
uit en dan naar een plaats heel ver weg… En dan zo hard werken om de peuters 40 minuten
bij de voorstelling te houden! Ik hoor u al denken: waarom doet hij het dan?
Oké… Ton voelt zich soms net als de hoofdpersoon uit het prentenboek van het jaar
(Moppereend), maar hij vindt niets leuker dan peutervoorstellingen spelen! En al helemaal
bij Billie! Hij doet het al jaren en wil niet meer anders. Peuters maken hem gelukkig steeds
weer blij!
Foto: Martijn Zegel

ontwerp > Es & Zn - Esther de Boer

