
do 19 september, 16.00 uur
baby’s 

Klein Wonderland
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, samen met twee 
muzikanten.
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theaterprogramma >> najaar 2019 > In BIllIe >>

1 x per maand een  
gratIS theatervoorstelling 
of creatieve workshop 

ontw
erp > es &

 Zn - esther de Boer

do 14 november
16.00 uur, peuter- en peuterplusgroep

Schuimtuin
Linnet van der Wal & Kajetean Uranitsch

Schuimtuin is een zintuiglijke en interactieve theaterreis door een wereld 
van schuim. Met elkaar  creëren spelers en kinderen een landschap van vele 
stukken schuimrubber, verschillend in vorm, grootte, hardheid en kleur. 
Gezamenlijk ontdekken ze hoe de abstracte vormen van schuim aanvoelen, hoe 
er mee gebouwd kan worden en hoe ze met fantasie kunnen transformeren tot 
herkenbare wezens of objecten.
Schuimtuin is een proeftuin-voorstelling van Festival 2 Turven Hoog. Beide 
acteurs waren al eerder in Billie: linnet met haar solo Do Re Mier en Kajetan met 
Potjesman. 
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voor baby’s, 
dreumesen en 
peuters

do 31 oktober
16.00 uur, peuter- en peuterplusgroep

aadje piraatje
Ton Meijer

Ton Meijer is een graag geziene gast bij Billie. Met zijn aanstekelijke humor weet hij de 
harten van zowel kinderen als ouders te raken. 
Hij speelt een van zijn favoriete voorstellingen: Aadje Piraatje, gebaseerd op de boeken 
van Marjet Huiberts en Sieb Posthuma. Samen met de kinderen gaat Ton op reis met 
Aadje en alle andere piraten aan boord. De kinderen zijn een levend onderdeel van de 
voorstelling onder het motto: niets hoeft, veel mag!
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