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KABOEM!

Kindertheater KABOEM! maakt levendig,
muzikaal en interactief kindertheater.
Voor de allerkleinsten, vanaf 2 jaar,
peuters, kleuters en voor kinderen van
6 tot 10 jaar. Op locatie, in bibliotheken,
op scholen, kinderdagverblijven, etc.
In theaters en op (kinder)theaterfestivals.

“Kleine uil”

Interactieve peuter- en kleutervoorstelling naar het prentenboek van het
jaar: “Mama kwijt”door Chris Haughton.
“Kleine uil valt uit de boom. Hij is zijn mama kwijt. Gelukkig wordt hij
geholpen door een vriendje. Samen gaan ze op zoek. Hoe ziet jouw mama
er dan uit? Eekhoorn weet wel waar kleine uil zijn mama is. Of toch niet...?”
Peuters en kleuters kunnen hun hart ophalen in deze interactieve voorstelling. Meezingen, geluiden maken, dansen, stampen, kwaken als een kikker
en nog veel meer. Alles in een decor van een bos.
2 tot 6 jaar
35 minuten

“Kleine Uil”
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“Blauwkaplaarsje”

Blauwkaplaarsje moet door het donkere bos naar haar zieke opa.
Ze heeft gehoord dat er een gevaarlijke wolf in het bos leeft. Maar ze is
niet bang. Op haar blauwe kaplaarsjes stapt ze dapper door. Onderweg
ontmoet ze allerlei andere bosbewoners, maar niet de wolf, die ze zo
graag een keer zou willen zien. Dan hoort ze ineens een oorverdovend
gehuil, vlak achter zich. Als ze zich omdraait, staat ze oog in oog met...
de Wolf!
Een interactieve voorstelling voor kinderen van 5 tot 10.
Een wereldberoemd sprookje in een nieuw jasje...
of moeten we zeggen op nieuwe kaplaarsjes.
5 tot 10 jaar
45 minuten

“Blauwkaplaarsje”
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“Knipperdeknip”
Naar aanleiding van het prentenboek van het jaar: “Nog 100 nachtjes
slapen”

“Knipperdeknip”

Doris wil een feestje. Niet over 100 nachtjes..., nee, nu!
Ze gaat alvast een slinger maken...
KNIPPERDEKNIP...KNIPPERDEKNIP
Maar hoe komt ze aan al die mooie lapjes stof?
In deze kindertheatervoorstelling voor peuters en kleuters staan kleur en
vorm centraal.
Het verhaal wordt muziekaal omlijst en er is volop ruimte voor interactie
door en met de kinderen. Een ondeugend meisje, achterna gezeten door
een mopperende politieagent, een zeurende mevrouw, een boer en een
clown...
3 tot 7 jaar
40 minuten
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“De Koning zet zijn schoenen”

Als Prinses Katootje haar schoentje gaat zetten,
wil Koning Paﬂof dat ook wel!
Maar dan komt de koning met zijn mooie gouden sloffen en ook zijn
zilveren laars, daar past zo lekker veel in....
De koning haalt overal zijn schoenen vandaan en zet ze klaar voor Sinterklaas. Maar dat mag toch niet??? Alleen kinderen mogen hun schoentje
zetten, toch? Als de Pieten dat ontdekken, halen ze Sinterklaas erbij. Die zal
die domme hebberige koning wel eens een lesje leren... Wat kijkt de koning
op zijn neus, als hij de volgende ochtend in al zijn schoenen kijkt...
Een muzikale en interactieve voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar,
boordevol bekende sinterklaasliedjes.
3 tot 6 jaar
40 minuten

“De Koning zet zijn schoenen”
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“Het is maar een spelletje...!”
In het decor van een schaakspel spelen de zwarte koning en de witte dame
een schaakpartij. Maar de witte dame heeft geen zin meer in het schaakspel. Zij wil wel eens een ander spelletje doen. Verstoppertje bijvoorbeeld.
Of wat dacht je van ringwerpen, touwtrekken, ezeltje prik...
Hier en daar wordt er een klein beetje vals gespeeld. Nouja, een beetje...
Er gaat in elk geval van alles mis. Maar wie wordt nu de winnaar?
De voorstelling zit vol bekende (kinder)spelletjes en sporten, grappige
momenten en muziek. Genoeg om zelf mee te doen en genoeg te beleven
voor jonge kinderen.
3 tot 9 jaar
45 minuten

“Het is maar een spelletje...!”
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“In een stalletje...”
Een luchtige bewerking van het klassieke kerstverhaal...
In een stalletje wacht de os op zijn vriend, de ezel, die onderweg is naar
Betlehem. Met op zijn rug, Maria, die in verwachting is van het nieuwe
koningskind. Een herder heeft de stal al gevonden, dankzij die prachtige
ster aan de hemel... Maar dan is de ster plotseling verdwenen.
Hoe moet iedereen nu de weg vinden naar de stal om de geboorte van het
kindje Jezus te vieren? Gelukkig heeft een van de drie koningen het stalletje
toch weten te vinden...
3 to 7 jaar
40 minuten

“In een stalletje...”
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“Krokodilletranen”
Naar aanleiding van het prentenboek “Krrrokodil!, prentenboek van het
jaar tijdens de Nationale Voorleesdagen 2014.
De krokodil ligt in het water...
De krokodil komt naar je toe...
De krokodil komt steeds een stukje nader...
en... HAP... AUW
Bijt ie in je BIL!
Krokodil is een echte plaaggeest. Hij doet niets liever dan alle dieren bij de
rivier laten schrikken. Maar juffrouw Ooievaar pikt het niet langer...
STOUTE KROKODIL! Hou ermee op. Maar krokodil luistert niet. Dan laat
iemand hem vreselijk schrikken... Wat voelt hij zich verdrietig en alleen. Hij
huilt hele grote KROKODILLETRANEN.
2 tot 7 jaar
45 minuten

“Krokodilletranen”
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“Circus Pavlof viert feest”
Circus Pavlof bestaat zesenhalf jaar! De hoogste tijd voor een feestje.
De circusdirecteur wil er een echte feestvoorstelling van maken.
Het beloofd een spetterende show te worden.
Als het begint, zit het publiek klaar... Maar dan gaat er van alles mis.
De clown heeft liefdesverdriet en de leeuwentemmer is ineens
vreselijk bang geworden...één voor één bellen alle circusartiesten af!
De hele feestvoorstelling lijkt in het water te vallen...
Wat moet de directeur nu beginnen? Is er iemand in het publiek
die misschien kan helpen...?
3 tot 8 jaar
45 minuten

“Circus Pavlof viert feest”
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“Boer zoekt zee”
Boer Boris wil naar zee! Maar dat kan toch niet? Een boer hoort op zijn
boerderij! Volgens haan kan een boer echt niet op vakantie. maar boer
Boris denkt daar anders over. Hij neemt gewoon alles mee!
Maar wat doe je eigenlijk op vakantie? De haan weet het wel...
een muzikale voorstelling, waarin de kinderen vooral veel mee kunnen
doen!
2 tot 7 jaar
45 minuten
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“De Nietsmasjiene”
Professor Pruts is uitvinder. Niet zoʼn hele beste, niet 1 van zijn uitvindingen
doet het. Een uitvinder van niets! Dan krijgt professor Pruts een briljant idee:
EUREKA! De “Nietsmasjiene!”
Maar wie wil er nu een masjiene hebben die niets doet... Of moet niets ook
worden gedaan? Hij gaat van deur tot deur om zijn uitvinding te laten zien.
Na een beetje aandringen doet mevrouw Drukjes open...
5 tot 12 jaar
45 minuten
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“Geitjebrij”
Mama geit is een van haar 7 geitjes kwijt...
Ze gaat langs alle dieren van de kinderboerderij om haar geitje te zoeken.
Oja, er was ook nog iets met een wolf en 7 geitjes. Stoute wolf, geef mijn
geitje terug. Maar de wolf doet alsof van niks weet...
Een interactieve voorstelling voor de Nationale Voorleesdagen, met een
knipoog naar een bekend sprookje. Voor peuters en kleuters.
Een vrije bewerking naar het prentenboek van het jaar: “We hebben er
een geitje bij”.
3 tot 7 jaar
35 minuten
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