
ZOMERAanbod 
seizoen 2019

Lees verder voor ons zeer divers aanbod aan openluchtprogrammering. Bekijk vooral ook de filmpjes via het Youtube-icoontje. 
Meer weten? Kijk op www.vanaf2.nl/artiesten of neem contact met ons op. T: 020-6366860 M: info@vanaf2.nl
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% BTW.
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60 min

3+jr

45 min
De Gruffalo

Meneer Monster

In Holland staat 
een huis 

Dirk Scheele

Dirk heeft in de zomer van 2018 in de bioscopen gedraaid met de film 
‘Op stap met Dirk Scheele’. Nu komt Dirk met een spiksplinternieu-
we voorstelling: In Holland staat een huis. Dirk Scheele zingt al 25 
jaar zijn eigen kinderliedjes en heeft inmiddels al zo’n 400 nummers 
geschreven. Tijd om eens in de geschiedenis te duiken! In een groot 
meezingfeest voor jong en oud speelt Dirk de allerleukste Oudhol-
landse liedjes, maar dan helemaal op z’n Dirks.

Discipline: muziektheater
Speelvlak: min. 10 x 7 meter
Toeschouwers: onbeperkt
Prijs: diverse partagemogelijkheden, uitkoop in overleg.

Meneer Monster
Meneer Monster is een jong en fris jeugdtheatergezelschap dat met 
haar fyskieke slapstickvoorstellingen zowel kinderen als hun ouders 
weet te boeien. Met De Gruffalo en Over een kleine mol die wil weten 
wie er op z’n kop gepoept heeft veroveren ze momenteel Nederland 
en België. De groep neemt zelf een balletvloer en bankjes mee, dus 
beide voorstellingen zijn zeer flexibel inzetbaar. Let op: deze voor-
stelling speelt in de zomer alleen voor een langere periode op één 
locatie minstens 1 week.

Discipline: theater
Duur: 45 minuten
Speelvlak: min. 12 x 8 meter
Toeschouwers: max. 150 (200 in overleg)
Prijs: € 950,- (1x) of € 1500,- (2x) garantie excl. 10% AR

Discipline: theater/mime
Speelvlak: min. 12 x 8 meter
Toeschouwers: max. 200
Prijs: € 1050,- (1x) of € 1700,- (2x) uitkoop excl. 10% AR

2-6jr

35 min

Klik
hier

Klik
hier

OVER EEN KLEINE MOL
Meneer Monster

http://www.vanaf2.nl/artiesten
mailto:info%40vanaf2.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Ct-reACIsQQ
https://www.youtube.com/watch?v=SursrZn67A0


ZO
ME

RT
OP

PE
RS 3+jr

50 min

De Sprookjes Revue
He t kle ine the ater 

Met humorvolle muzikale bewerkingen van bekende sprookjes 
veroverde ‘Het Kleine Theater’ de afgelopen 5 jaar de harten van veel 
Amsterdamse gezinnen. Ze zijn hard op weg om deze koers door te 
zetten in de rest van Nederland. Want als je eenmaal een voorstelling 
van de dames hebt gezien, wil je meer. En dat komt er! Naast 5 prach-
tige voorstellingen gaat Het kleine Theater een stap verder en groter 
samen met een band in De Sprookjes Revue.

Discipline: Muziektheater
Speelvlak: 6 x 6 meter
Toeschouwers: onbeperkt 
Speciale zomerprijs: €1750,- garantie

AL

In overleg
Wat hij doet? Dat is voor iedereen een verrassing. Met Hakim kun je 
sowieso heel hard lachen. Veelzijdigheid is zijn sterke punt: hij past 
zijn optreden probleemloos aan op uw wensen en mogelijkheden. Zo 
behandelt hij gerust uiteenlopende thema’s en kan hij overweg met 
alle publieksgroottes. Veel, bijna alles kan, natuurlijk in goed overleg. 
Ook te boeken met muzikant.

Discipline: interactief (mime)theater
Speelvlak: min. 2 x 2 meter
Toeschouwers: onbeperkt (in overleg)
Prijs: vanaf € 850,- uitkoop (in overleg)

2-5jr

4 uur

Ouders hebben tijd voor een drankje, terwijl hun peuters en kleuters 
in dit gezellige bos vol rood-met-wit gestipte paddenstoelen spelen. 
Toevallig lijken kabouters en peuters een beetje op elkaar en daarom zijn 
het al gauw dikke vrienden.  Zij spelen met natuurlijke materialen: hout 
sprokkelen, blaadjes verzamelen, boeketjes maken en het grind harken. 

Discipline: speeltuin
Duur: 4 uur (anders in overleg)
Speelvlak: in overleg
Prijs: vanaf € 850,- uitkoop

Het Kleurfeest 
Kleurcollec t ief

Een muzikaal tekenavontuur op (bijna) alle locaties denkbaar! Kinderen 
ontmoeten en inspireren elkaar al tekenend op het grote speelvlak en 
werken zo samen met twee tekenaars aan een groot kunstwerk. De 
muzikale omlijsting werkt betoverend; de zanger/gitarist brengt live 
liedjes uit de hele popgeschiedenis.

Discipline: tekenen en muziek
Duur: 2x 45 minuten of 3x 30 minuten (anders in overleg)
Speelvlak: min. 4 x 5 meter
Toeschouwers: in overleg
Prijs: € 675,- uitkoop

Hakim op z’n best 
Hakim

Theatrale speeltuin 
‘In het Kabouterbos’ 

2-ater Produc t ies

Klik
hier

Klik
hier

Naast het Kabouterbos zijn ook andere speel-
tuinen geschikt voor buitenlocaties, geheel aan 
te passen aan uw festivalthema. Bekijk  hiervoor 
http://www.vanaf2.nl/peuterfestivals/ 

2-99jr

in overleg

Klik
hier

https://www.youtube.com/watch?v=yJK_OqSp_IE
https://www.youtube.com/watch?v=IySBPr5uY4E
http://www.vanaf2.nl/peuterfestivals/
https://youtu.be/NTBCgJ7sW_0
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in overleg
‘Vrolijk gekleurde vogels vliegen door het Vondelpark, vaandels vol 
tekeningen wapperen in een straat en de hipste sokken en shirts han-
gen aan waslijnen. In Een Wereld Van Papier maken tekenaars Gerard 
de Bruyne en José Vingerling van Het Kleurfeest samen met kinderen 
een papieren knipoog naar de echte wereld. Het is de verzamelnaam 
van tekenactiviteiten en voor elke gelegenheid. 

Discipline: Tekenen
Minimale speeloppervlakte: 4 x 5 meter
Toeschouwers: in overleg
Prijs: € 575,- uitkoop

Amboula is een gevoelige en grappige familievoorstelling over een man 
die alleen is en nieuwe vrienden zoekt om zijn verjaardagsfeestje mee te 
vieren. Amboula is Tunesisch voor ballon: feestelijk, maar ook gevoe-
lig. Achref is zelf nog maar kort in Nederland. Voor deze familievoor-
stelling onderzocht hij hoe je nieuwe vriendschappen sluit. Veel grap-
pen maken, dat helpt.

Discipline: Theater, mime
Spel: Achref Adhadhi 
Toeschouwers: 200 (meer in overleg)
Prijs: € 550,- of € 800,- (2x) uitkoop

Een interactieve theatervoorstelling voor kleuters waarin muziek cen-
traal staat. Want muziek maken, dát doe je met elkaar! Maak kennis 
met de voorstelling Zoveel Kleuren van Apennoten, een trio dat onder 
andere bestaat uit Nienke van den Berg, bekend van Zappelin. 

Discipline: muziek
Speelvlak: 5 x 4 meter
Toeschouwers: max. 120
Prijs € 1500,- excl. (op basis van 2x) uitkoop

Samba Salad maakt al bijna 40 jaar bijzondere muziekgenres toegan-
kelijk voor kinderen, door humoristisch en energiek theaterspel. De 
groep is pionier op het gebied van wereldse muziek voor kinderen en 
brengt met Mambo Jambo een bonte salade van reggae, flamenco, 
samba, calypso, afro, jazz, pop met een pittig salsa sausje. De ultieme 
familiefestival band!

Discipline: muziektheater
Speelvlak: min. 7 x 9 meter
Toeschouwers: onbeperkt
Prijs: vanaf € 1500,- uitkoop excl. 7% AR + € 250,- per extra muzikant

3+jr

3+jr

40 min

60 min

Amboula
Yall a Yall a 

Zoveel Kleuren
Apennoten 

MAmbo JAMBO
SAMBA SAL AD

Een wereld 
van papier

Kleurcollec t ief

6+jr

45 min

Samba Salad:

Klik
hier

Klik
hier

https://youtu.be/jZu6ND2Nf9w
https://www.youtube.com/watch?v=u7mEf2pCt-E
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50 min

DAG ZON, DAG ZEE

De vriendelijke draak 

Ageeth maakt al jarenlang muziektheater voor kinderen vanaf 2 jaar 
en hun families. In liedjesprogramma Dag zon, dag zee zingt ze de 
mooiste liedjes uit haar repertoire: een mix van kleinkunst, pop en 
jazz. Liedjes over een huisdier, de zee, liefde voor opa en oma, maar 
ook over post of limonade met taart. Herkenbaar voor ieder kind..

Discipline: muziektheater
Speelvlak: min. 3 bij 3 meter
Aantal toeschouwers: max. 500 (meer in overleg)
Prijs met band: € 1750,- uitkoop excl. 7% AR
Prijs duo: vanaf € 850,- uitkoop excl. 7% AR

Mark Haayema & Dennis de Groot vormen het artistieke team van De 
Grote Haay. Haayema maakte al meerdere voorstelling bij Theater 
Gnaffel, zoals De vriendelijke draak. Vervolgens verscheen ook het 
gelijknamige boek van zijn hand, dat inmiddels zijn derde druk heeft 
beleefd. Een spannende muzikale voorstelling over draken en voor-
oordelen.

Discipline: poppentheater
Speeloppervlak: 6 x 4
Toeschouwers: 250
Prijs € 750,- uitkoop

M
UZ

IEK

Agee th de Haan

De Grote Haay

In de intiemere voorstelling Maya zingt de wereld rond brengt doch-
ter en kleinkunstenaar Maya Link samen met haar gitarist verhalende 
liedjes en betoverende momenten uit alle windstreken, met veel in-
teractie. 

Discipline: muziektheater
Speelvlak: min. 4 x 6 meter
Toeschouwers: max. 90 (duo) en 250 (trio)
Prijs duo: € 575,- uitkoop excl. 7% AR en reiskosten

3-7jr

45 min

Maya zingt 
de wereld rond

SAMBA SAL AD

WAAR IS 
MIJN TROMMEL

4BE AT

Met hun eerste programma heeft het ensemble meer dan 120 keer in 
de Nederlandse theaters, scholen en op festivals gestaan! Nu is het tijd 
voor iets nieuws: Waar is mijn Trommel? Drums en percussie uit Afri-
ka, Azië en Latijns Amerika worden gecombineerd met de sounds van 
de DJ, met mystieke, oriëntaalse percussie en zang. Een opzwepende 
voorstelling waarbij het publiek weinig in de stoel zal zitten.

Discipline: muziektheater
Speelvlak: min. 8 x 6 meter
Toeschouwers: onbeperkt 
Speciale zomerprijs: € 1500,- uitkoop excl. 7% AR

4+jr

60 min

Klik
hier

Klik
hier

Klik
hier

4+jr

45 min

https://www.youtube.com/watch?v=GqPzZAYE9mU
https://www.youtube.com/watch?v=lylcz78-sPo
https://youtu.be/KYLiQl8Yue4
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ROODKAPJE
Iedereen kent het geijkte sprookje, maar Het Kleine Theater maakt het 
tot een verassend nieuw verhaal. Vol humor, liedjes en mooie muziek. 
De Wolf is niet lager een ‘Boze’ Wolf, maar juist een hele lieve gevoelige 
Wolf. Hij is stiekem verliefd is op Roodkapje, hij kan haar wel opvreten, 
zo leuk vindt hij haar! En zij hem. Bekijk voor een sfeerimpressie van de
voorstelling het filmpje van de voorstelling ‘Zigeunermeisje huilend op
een steen’.

Discipline: theater
Speelvlak: min. 5 x 4 x 3 meter
Aantal toeschouwers: max. 200 (meer in overleg)
Prijs: € 950,- (1x) of € 1250,- (2x) uitkoop

Broemmm is een beeldende, interactieve voorstelling vol avontuur waar-
in het thema kleuter - en kinderdriften op humoristische wijze verbeeld 
wordt. Het zelf willen doen, het tegendraads zijn. Het autootje is een 
waar kunstwerk dat op zich op wonderbaarlijke wijze, zonder bestuurder 
over het podium beweegt. Door de mix van disciplines als dans, theater, 
clownerie en poppenspel ontstaat er beeldend theater waar ieder kind 
en ouder zich in herkent en in mengt: “Niet doen! Kijk uit!” – slapstick 
ten voeten uit. Ellen neemt een eigen balletvloer mee en kan daardoor 
nagenoeg overal staan. 

Discipline: fysiek theater
Duur: 45 minuten( hele voorstelling)  verkorte versie (25 minuten )
Speelvlak: min. 7,5 x 7,5 meter, Aantal toeschouwers: max. 120
Prijs: € 825,- (1x) € 1200,- (2x) of € 1550,- (3x) uitkoop (verkorte versie prijs in overleg)

nijntje op de fiets is gebaseerd op verschillende verhalen uit de 
 nijntje-boekjes. De voorstelling wordt gespeeld in een herkenbaar decor 
waarin de wereld van nijntje, leuke liedjes en de iconische tekeningen 
van Dick Bruna op een verrassende manier een rol spelen.

Discipline: Muziektheater
Toeschouwers: max 100
Speelvlak: 3 x 3 meter
Prijs: € 650,- (1x) of € 950,- (2x) uitkoop excl. 10% AR

Gonnie en Gijsje 
samen op stap

Kira Kool + Katiuscia Principato

Broemmm 
Ellen Sme ts

NIJNTJE OP DE FIETS
Mari anne van Houten

Met liedjes van Ageeth de Haan beleven Gonnie en Gijsje een  muzikaal 
avontuur voor jong en oud. In hun ontdekkingstocht komen ze er al 
snel achter dat niets is wat het lijkt. Zo transformeert de wereld om 
hen heen in een muzikale speeltuin. Een speeltuin waar iedereen wel-
kom is om mee te spelen en te zingen.

Discipline: Muziektheater
Toeschouwers: max 100
Speelvlak: 4 x 4 meter
Prijs: € 590,- (1x) of € 850,- (2x) uitkoop excl. 10% AR

2+jr

35 min

2-7jr

45/25 min

3+jr

40 min

2+jr

35 min

He t Kle ine The ater

Klik
hier

Klik
hier

Klik
hier

https://www.youtube.com/watch?v=Xq2B8qRgxhg
https://youtu.be/S9skd8W_KKE
https://www.youtube.com/watch?v=zUmvCLYLs44
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MOES
Genomineerd voor de Zilveren Krekel 2017 spelen de makers en acteurs 
van deze voorstelling al twee jaar door Nederland en België. Bijzonder 
is de tent waarin ze spelen: hierdoor komt de voorstelling overal goed 
tot z’n recht. Volgens de jury: “Moes blinkt uit door het wonder te zien in 
het kleine en alledaagse, zoals de betoverende beweging van het (laten) 
schillen van een appel… De voorstelling blijft dicht bij de kleine leefwereld 
van twee-, drie- en vierjarigen, maar sluit ook aan op hun ongebreidelde 
fantasie… Een lust voor oog, oor, neus en verbeelding…”

Discipline: poëtisch objecttheater
Duur: 25 min + 35 min naspelen in de MOESspeeltuin
Speelvlak tent: min. 7m x 7m x 3,5m Speelvlak MOESspeeltuin: min.35 m2
Prijs: € 850,- uitkoop 

1,5-5jr

25 + 35 min

C asier & Dies

Nadat kinderen over de hele wereld hebben kunnen genieten van de 
Kikker-musicals van Theater Terra, speelt Kikker nu een kleine intieme 
voorstelling. Kikker zingt de leukste liedjes uit de Kikker-musicals en ver-
telt zelf al zijn avonturen! Naar de bekende boeken van Max Velthuijs, 
voor iedereen vanaf 3 jaar.

Discipline:  muziektheater
Speelvlak:  min. 3 x 3 meter
Toeschouwers:  max. 150 
Prijs:  € 750,- uitkoop 

Er zijn weinig locaties waar Joes nog niet heeft gespeeld: binnen, buiten, 
zo klein als een klaslokaal en zo groot als een schouwburgtoneel. Met 
haar muzikale vertellingen kan ze zich probleemloos aanpassen aan uw 
(openlucht) evenement.

Discipline: muziek- en verteltheater
Speelvlak: min. 3 x 2 meter
Toeschouwers: max. 100 (meer in overleg)
Prijs: € 490,- (1x) of € 750,- (2x) uitkoop excl. 10% AR

Na een tournee over de hele wereld is Dribbel van Theater Terra terug 
in Nederland voor de Dribbel minishow! Dribbel laat de verhalen uit zijn 
boeken tot leven komen en zingt daarbij vrolijke liedjes. Ook mag ieder-
een meedoen met een klompendans!

Discipline:  muziektheater
Speelvlak:  min. 3 x 3 meter
Toeschouwers:  max. 150 
Prijs:  € 750,- uitkoop 

Kikker zingt 
en leest voor

The ater Terr a

Dikkie Dik 
en de taart 

Joes + Kir a Kool

Dribbel Minishow
The ater Terr a

3+jr

2+jr

2+jr

40 min

35 min

40 min

Klik
hier

Klik
hier

https://www.youtube.com/watch?v=XqRjUFjNqtY
https://www.youtube.com/watch?v=yKLOejqTPDQ

