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1. Over Onder het Buro 
Welk kind heeft niet zijn eigen bijzondere wereld gemaakt onder het bureau van zijn of haar ouders? We 
bouwden er droomkastelen. Lagen op de loer voor de naderende vijand. Verstopten ons voor grote reuzen en 
versloegen hier menig vijand. Met de juiste hoeveelheid fantasie en beleving kon het bureau een boot zijn, een 
vliegtuig, een berg, een grot, een hut, een planeet en ga zo maar door. Soms stil in ons eigen hoofd en soms 
voor het hele gezin om aan mee te doen. Het bureau kon alles zijn zolang wij er mochten spelen en onze 
fantasie de vrije loop mochten laten. Onder het Buro vindt het prikkelen van de beleving en het tot leven 
brengen van de fantasie het belangrijkste aspect van theater en cultuur. Wij hopen met al onze activiteiten het 
gehele publiek te inspireren om meer te spelen. Of je nou een hut bouwt onder een bureau of de administratie 
er bovenop moet doen. Iedereen kan wat extra aanzetjes gebruiken om meer te spelen en te fantaseren. 
 
1.1 Stichting Onder het Buro 
 
Stichting Onder het Buro wil plek creëren voor jeugdtheatermakers en hen stimuleren, faciliteren en 
begeleiden om zoveel mogelijk kinderen te raken met theater om zo de wereld wat mooier te maken. De 
artistieke kwaliteit van een theatervoorstelling voor kinderen is verbonden aan heel veel elementen. Volgens 
Stichting Onder het Buro draait goed jeugdtheater volledig om in contact staan met je doelgroep. 
Voorstellingen die naadloos aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Voorstellingen die aansluiten op 
de vraag van ouders van nu en passen in de familiesetting waarin zij een voorstelling willen beleven. 
Voorstellingen die erop gericht zijn om kinderen te verleiden en inspireren om te fantaseren. Voorstellingen 
waarbij niets alles kan zijn en alles niets, omdat de kinderen meegenomen worden op een avontuur in hun 
eigen hoofd. Theater mag ergens over gaan. Jeugdtheater moet volgens Onder het Buro verbeelding en 
fantasie stimuleren. Het opent werelden groter dan je eigen huis, straat of school.  
 
Onder het Buro wil voorstellingen maken die vanuit de maker recht het hart en het hoofd in gaan van de 
kinderen. Een voorstelling mag nooit over de hoofden van kinderen gespeeld worden. De stichting is ervan 
overtuigd dat de voorstellingen van jonge en nieuwe makers sterker aansluiten op deze overtuiging. Zij 
vertrekken zeer sterk vanuit de beleving van hun publiek. Ze luisteren goed naar hun publiek in het maakproces 
om zo hun eigen identiteit te vinden. De vragen als: “Wat slaat aan?”, “Waar is een kind mee bezig?”, “Hoe kan 
ik met beperkte middelen het optimale belevingseffect bereiken?”, “Hoe kan ik dit onderwerp het best 
voelbaar maken voor kinderen?”, “Wat wil ik met theater vertellen?” en “Hoe zorg ik voor een echte connectie 
met mijn publiek?” spelen een grote rol binnen het maakproces van jonge/nieuwe makers. Zij luisteren dus 
naar het publiek en nemen dat mee in het maken van een eigen, autonome voorstelling. Onder het Buro 
stimuleert de makers ook zeer sterk om in het maakproces te werken met proeves en speelmomenten met de 
doelgroep. Onder het Buro wil de makers de kinderen laten kennen en andersom zodat zij elkaar voor de 
werkelijke voorstelling al kunnen inspireren en uitdagen.  
 
Onder het Buro richt al haar werkzaamheden op twee pijlers. Aan de ene kant het aanbieden van jeugdtheater 
welke op dit moment vraag naar is bij het huidige publiek. Dus voorstellingen voor de hele familie, die de 
fantasie stimuleren en die gericht zijn op de beste theatrale ervaring voor de hele familie of een specifieke 
doelgroep. En aan de andere kant het bieden van kansen aan jonge of nieuwe theatermakers om voorstellignen 
te ontwikkelen vanuit hun visie en passie voor kinderen en de wereld waar zij in leven.  
 
 
  



  

1.2 Bestuur & organisatie  
 
Voorzitter:   Hetteke Videler  
Penningmeester:   Nils Schwartz 
Secretaris:    Ina Hazelbag (per 2018 vervangen door Joriene Blom)   
Zakelijk & artistiek leider:   Karin Bannink  
Productie/marketing:   Nikki de Groot  

In 2017 startte de Stichting Onder het Buro. In dit eerste jaar is veel geleerd door ons als startende stichting. Als 
bestuur hebben we onze rol willen pakken in dit proces. Dat betekent dat we naast het bepalen van de richting 
van de Stichting betrokken zijn geweest bij het kaderen van de werkzaamheden. Onze rol bij het financieel 
toezicht is ook hands-on ingevuld.  Alles bij elkaar heeft dit regelmatig pittige gesprekken opgeleverd, die de 
kwaliteit van de stichting ons inziens ten goede is gekomen.  

Wij zijn er bijzonder trots op dat in dit eerste jaar de stichting Onder het Buro al zoveel makers de ruimte heeft 
kunnen geven om voorstellingen te maken. Daardoor is de doelstelling van het Onder het Buro gelijk goed uit de 
verf gekomen. De diversiteit aan voorstellingen en het aantal gerealiseerde speelbeurten zijn voor ons uitingen 
hiervan.  

Wij blijven het belangrijk vinden dat Onder het Buro jonge makers faciliteert voor gezinnen met kinderen mooie, 
waardevolle theaterervaringen te maken. Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling van de theatergenieters 
van nu en in de toekomst.  

Dit jaarverslag is in de bestuurvergadering van 7 november 2018 vastgesteld door het bestuur.  

 

Ondertekend door:  

 

 

Hetteke Videler  

7-11-2018  

Rotterdam  

  



  

2. Terugblik   
Het jaar 2017 was een mooi jaar voor onze startende stichting die opgericht is in 2016. Er zijn dit jaar vier 
nieuwe producties ontwikkeld. Hiervan waren er drie gefinancierd vanuit eigen inkomsten uit speelbeurten 
vanuit de stichting. Mannetjes met Plannetjes was de eerste gesubsidieerde productie van Onder het Buro. We 
kregen van de gemeente rotterdam, vsb fonds, elisa mathilde en het NORMA Fonds een ondersteuning. Deze 
eerste grotere productie heeft de verwachtte speelbeurten en aantal bezoekers ruimschoots overtroffen. We 
zullen zelfs met de Mannetjes met Plannetjes nog een reprise jaar in gaan in seizoen 2018-2019.  
Naast deze voorstelling hebben onze makers Lotte Middendorp en Rosanne Wiertz in 2017 ook een nieuwe 
productie gemaakt. Zo ging Lotte na ‘Nog lang niet moe’ aan de slag met het thema Emoties in de voorstelling 
‘Bere Boos’. Rosanne maakte na de duo voorstelling ‘Warme Wiebel Wintertenen’ de solovoorstelling 
‘Dansende Dieren Deuntjes’. Beide nieuwe voorstellingen zijn goed ontvangen en werken erg goed voor de 
jongste doelgroep.  
Ook zijn er weer nieuwe makers aan het werk gezet om hun eerste stappen te maken. Tessa Friedrich en 
Olivier van Klaarbergen maakte samen met Milan Boele van Hensbroek de peutervoorstelling Stoere Broer. Dit 
werd een frisse grappige mime voorstellingen voor kinderen van 2 tot 8 jaar. De voorstelling is aan het eind van 
2017 gemaakt en zal in 2018-2019 met name gaan touren.  
Naast deze producties heeft Inez de Zwart ook een interactieve speeltuin ontwikkeld Upsakeee! welke bij het 
grote broerzus festival meegenomen wordt en ook als losse randprogrammering door theaters geboekt kan 
worden. Deze speeltuin is gemaakt van volledig gereclycled materiaal en zet kinderen van de leeftijd van 2 tot 8 
jaar aan het spelen met afval. Het grote BroerZus festival is in 2016 ontwikkeld en wordt in 2017 nog bij enkele 
theaters aangeboden.  
 
Nieuwe producties uit 2017  

• Mannetjes met plannetjes  
• Bere Boos  
• Dansende dieren deuntjes  
• Stoere Broer  

 
Reprise producties 

• Nog lang niet moet 
• Warme Wiebel Wintertenen  
• Grote BroerZus festival  

 
2.1 Highlights 2017  
Er is veel vraag naar onze ‘peuterpret’ voorstellingen. Dit is een overkoepelend concept waar meerdere makers 
mee aan de slag zijn gegaan. Het concept is jonge makers een kans bieden een laagdrempelige voorstellign te 
laten maken, waarmee zij een eerste kennismaking hebben met de peuter doelgroep en de peuter doelgroep 
een passende eerste kennismaking met theater. Er wordt een kleine voorstelling gemaakt met minimale 
middelen van ongeveer 30 minuten. Er moet daarin veel interactie zijn met de kinderen. De voorstellingen 
worden gemaakt om met kinderen rondom de maker te spelen, er kunnen maar beperkte bezoekers bij en 
intimiteit is noodzakelijk voor de juiste beleving. Makers leggen direct contact met het publiek waardoor ze de 
doelgroep beter leren kennen. Door alle randzaken weg te halen worden makers getraind zelf de beleving te 
zijn voor de kinderen. Makers leren in dit proces dus heel goed de spanningsboog en belevingswereld van de 
allerkleinste te pakken.  
Vanuit het oogpunt van het publiek is deze voorstelling interessant omdat er ruimte is voor reactie van de 
kinderen. Kinderen worden echt betrokken bij de voorstelling en in de kleinschaligheid van het optreden 
voelen zij zich veilig. Geen donkere ruimte met veel techniek, niet alleen stilzitten en kijken. We hebben 
gemerkt dat dit concept voor veel nieuwe theater bezoekers ontzettend goed werkt! De reacties van ouders 
zijn lovend.  
De vraag naar deze voorstellingen is ook groot omdat we de kosten en randvoorwaarden laag proberen te 
houden. Zo kunnen deze voorstellingen bijna overal spelen en is het voor theaters makkelijker kostendekkend 
te programmeren. Hierdoor merken we dat deze voorstellingen snel adhoc geboekt worden. We merkten dit 
jaar dat programmeurs bij de peuterpret voorstellingen durven te vertrouwen op de kwaliteitsgarantie van 
Onder Het Buro. Blind boeken van deze voorstellingen komt vaker voor.  
 



  

In 2017 speelde onze makers met elkaar 84 voorstellingen door nederland en vlaanderen. Daarmee bereikte ze 
meer dan 8000 bezoekers! Het grote broerzus festival speelde zes edities en bereikte daarmee meer dan 1200 
bezoekers. Dus bijna 10.000 bezoekers hebben aanbod van Onder het buro gezien in 2017! Dat is wel een mooi 
succes! 
 
Na twee seizoenen onder de vlag van Onder het Buro voorstellingen gemaakt en gespeeld te hebben is Lotte 
Middendorp haar eigen jeugdtheatergezelschap gestart. Hiermee bereiken we een heel groot doel namelijk 
zorgen voor doorstroom in makers. Lotte zal in de toekomst wel de peuterpret voorstellingen vanuit Onder het 
Buro blijven spelen. Haar eigen gezelschap op de kaart zetten is een grote ambitie.  
 
 
  



  

3. Impact van onze activiteiten  
Onder het Buro verzorgden in het jaar 2017 met haar verschillende producties in totaal 84 voorstellingen door 
heel het land. De voorstellingen; Stoere Broer, Dansende Dieren Deuntjes, Bere Boos en Mannetjes met 
Plannetjes zijn voor het eerst het land in getrokken. De in 2016 gemaakte producties van Lotte Middendorp 
‘Nog lang niet moe’ en Rosanne Wiertz ‘Warme Wiebel Wintertenen’ zijn in reprise gegaan. Lotte Middendorp 
speelde 39 voorstellingen waarvan 29 keer ‘Bere Boos’ en 10 keer ‘Nog lang niet moe’. Rosanne Wiertz speelde 
15 voorstellingen waarvan 12 keer ‘Dansende Dieren Deuntjes’ en de overige 3 waren ‘Warme Wiebel 
Wintertenen’. ‘Mannetjes met Plannetjes’ is goed van start gegaan met 19 gespeelde voorstellingen en vanaf 
juni 2017. ‘Stoere Broer’ is in startte een onderzoeksfase in juni en werd afgemaakt in november en speelde 9 
keer in 2017.  
1 
3.1 Ana lozica   
In 2017 maakte Ana haar eerste familievoorstelling voor kinderen vanaf twee jaar. 
Haar ambitie om een stoere voorstelling te maken voor peuters was haar 
uitgangspunt. Haar eigen jongens verdiende namelijk ook wel eens een 
voorstelling die ook lekker ruig was net als zei. In het begin van 2017 werd er een 
proeve ontwikkeld die erg goed ontvangen werd. Op basis daarvan kwam een 
mooie speellijst. Door ondersteuning van diverse fondsen (gemeente Rotterdam, 
VSB, Elise Mathilde & Norma Fonds), bijdrage van Buro Bannink en een 
voordekunst actie hebben we de voorstelling met het uitgebreide randprogramma 
in 2017 kunnen realiseren. De begroting is zo opgebouwd dat er geen financiële 
ondersteuning nodig is om de speelperiode te draaien.  De nadruk van de 
speelperiode van de voorstelling van Ana ligt in 2018. Ze heeft in 2017 een mooie 
voorstelling neergezet en alle gestelde doelen zijn behaald. In 2017 speelde de 
voorstelling 19 keer en werden er meer dan 2000 bezoekers bereikt.  
 
In oktober 2017 zijn we in première gegaan met 'Mannetjes met Plannetjes'. In een uitverkocht Maaspodium 
konden we voor het eerst genieten van het totaalpakket. De voorstelling, speeltuin en prentenboek kwamen 
voor het eerst bij elkaar samen en de reacties waren bijzonder goed. In de zaal zaten zowel volwassenen en 
kinderen hardop te lachen. Een moeder zei zo mooi "Eindelijk een voorstelling voor mijn kleintjes die ik zelf ook 
echt heel leuk vind". Een mooi compliment dus.  
 
3.1.1 Mannetjes met Plannetjes  
 “De mannetjes zijn op weg. Ze zijn onderweg naar hun favoriete plek in het bos. 
In hun armen hebben ze takken, planken, touw, dekens... Ze gaan namelijk een 
hut bouwen! Tenminste, dat denken ze. Maar op hun favoriete plek in het bos 
vinden ze iets wel heel erg vreemds. Een kooi! Een kooi met een vogeltje erin! 
Naast de kooi ligt een briefje.  
“Wat fijn dat jullie mijn vogeltje hebben gevonden! Ik kon er niet meer voor zorgen 
en daarom moeten jullie dat voor me doen. Liefs, Oma. P.S. Wat je ook doet, laat 
de vogel niet uit de kooi!”  
De plannetjes van de mannetjes veranderen! Nu hebben ze geen hut maar een 
kooi met een vogel! Te gek! Wat zullen ze daar eens mee gaan doen? Niet uit de 
kooi laten zegt oma, maar vogeltjes horen toch te vliegen? Hij komt heus wel weer 
terug! Of niet? De mannetjes gaan aan de slag.” 
 
“Met ‘Mannetjes met plannetjes’ hebben de makers een stoere voorstelling willen 

neerzetten voor kinderen vanaf twee jaar. En dat is zéker gelukt! De mannetjes 
worden gespeeld door jonge acteurs die er echt een te gekke voorstelling van maken. Vooral de interactie met 

het publiek is echt heel leuk en goed gedaan. (..) Het is een stoer verhaal, maar er zitten ook heel veel grapjes in 

 
1 De kaartjes van Nederland laten de speellocaties zien. De oranje locaties vrije voorstellingen, de blauwe zijn 
schoolvoorstellingen en groen is verwachtte voorstellingen. Het kan zijn dat in één stad meerdere 
voorstellingen zijn gespeeld.  
 



  

de voorstelling verwerkt, die zowel de kinderen als de volwassenen leuk vinden!”  
 

KIDSPROOF 
 

 
'Mannetjes met Plannetjes’ is zeker geslaagd als totaalbeleving voor de hele familie vanaf twee jaar die de 
zintuigen prikkelt en de fantasie aanspreekt. Een ervaring die aansluit op de belevingswereld van de jongste 
kinderen maar daarnaast ruimte laat voor volwassenen en oudere kinderen om mee te genieten, hetgeen 
uniek is voor een peutervoorstelling. Begin november ging ook onze aanvullende website online waar kinderen 
naar aanleiding van de voorstelling nog na kunnen spelen (www.mannetjesmetplannetjes.com). Ook het 
prentenboek werd in deze periode uitgebracht en kan aangeschaft worden na afloop van de voorstelling. In de 
foyer kan voor en na de voorstelling gespeeld worden in de wereld van de mannetjes. We hebben door middel 
van deze aanvullende elementen echt een nieuw soort theaterervaring aan weten te bieden aan kinderen en 
hun ouders. En we hopen daarmee andere makers ook te inspireren. De voorstelling is echt een stoere, 
energieke en vrolijke jeugdvoorstelling geworden waar we zeer blij mee zijn.  
 
 ‘Mannetjes met Plannetjes’ een uniek project omdat we hebben ingezet op de volgende drie kernpunten;  

1. Peutervoorstelling geschikt voor de hele familie: Activiteiten die geschikt zijn voor peuters én de rest 
van de familie zijn schaars. Met de voorstelling ‘Mannetjes met Plannetjes’ brengen we hier 
verandering in. Een stoere, energieke voorstelling vol actie die ergens over gaat en daardoor ook erg 
geschikt is voor ouders en oudere broertjes en zusjes.  

2. Totaalbeleving thuis en in het theater: De theaterervaring wordt versterkt door de zeer uitgebreide 
marketing en educatieproducten. Families kunnen zich voor en na de voorstelling onder dompelen in 
de wereld van ‘Mannetjes met Plannetjes’. Ouders van nu willen meer dan enkel een voorstelling, ze 
willen een totaalbeleving. Thuis voorpret en nagenieten met door het mooie prentenboek en de 
‘Mannetjes met Plannetjes’ website waar spelletjes, filmpjes, verhalen van bezoekers te vinden zijn. In 
het theater een totaalbeleving door een speeltuin in de foyer waar kinderen kunnen vissen, hutten 
bouwen en op zoek gaan naar Vogel. Zo wordt ‘Mannetjes met Plannetjes’ meer dan alleen een 
voorstelling en gaat een bezoek aan het theater thuis gewoon verder. 

3. Avontuurlijk inspirerend jeugdtheater: In het maakproces van ‘Mannetjes met Plannetjes’ lag de 
nadruk op het stimuleren van de fantasie en verbeelding van de jeugdige kijker en het bieden van 
avontuurlijk peutertheater voor de hele familie. Steeds meer peutervoorstellingen zijn gebaseerd op 
bekende verhalen of commerciële successen en vertrekken vanuit de laagdrempeligheid voor verkoop 
naar publiek. Wij wilden door middel van marketing de drempel verlagen om families te verleiden 
inhoudelijk, avontuurlijk jeugdtheater te bekijken en zich te laten inspireren.  



  

  

3.2 Lotte Middendorp 
In 2017 maakte Lotte haar tweede peuterpret voorstelling Bere Boos. Hierin wist zij 
net een stap verder te zetten dan de voorstelling Nog Lang niet moe!. Het theatrale 
beeld is simpel maar tot de verbeelding sprekend. Lotte is een hele sterke speelster 
die in haar eentje de kinderen heel lang kan boeien. In Bere Boos heeft zij nog meer 
gebruik gemaakt van haar gevoel voor timing en gevoel voor humor. De stijl van Lotte 
is fysiek, groot spel met sterke mimiek in een talige voorstelling met liedjes. Door de 
combi van fysiek spel, taal en muziek te maken weten zij alle kinderen te boeien en 
mee te nemen op avontuur.  
Lotte maakte in 2017 ook haar eerste stap naar een eigen jeugdgezelschap ‘koek en 
ui’. Zij heeft in januari 2018 haar eigen voorstelling gepresenteerd via Buro Bannink. 
Dankzij haar peuterpret voorstellingen heeft ze deze stap kunnen zetten. Lotte heeft 
de ambities om verder te blijven groeien in jeugdtheater en kan op de steun van St. 
Onder het Buro blijven rekenen.  
 
Lotte speelde dit jaar Bere Boos en Nog Lang niet moe. Lotte speelde 39 maal een voorstelling in het land.  

“Lotte die ‘Nog lang niet moe’ speelt is fantastisch, zij houdt de kinderen er echt bij en is 
een hele leuke speler.” 

ISELIN VAN DUUREN (JEUGDPROGRAMMEUR, KONINKLIJKE SCHOUWBURG) 

“De kinderen zaten er helemaal in. Aan het einde op hun tenen het lokaal uit omdat Lotte 
eindelijk sliep.” 
HANS SMIT (TOS)  

OVER ‘NOG LANG NIET MOE’ 

 
 
3.2.1 Bere Boos   
Evy is boos. Heel erg boos. Ze is reuze giga mega bere boos! Zo boos dat ze straks 
misschien wel gaat ontploffen. Haar hoofd is rood. Haar oren gloeien en haar voeten 
stampen. Ze staat ook een beetje te grommen.  
Waarom Evy zo boos is, dat weet ze niet. Ze kan het zich niet meer herinneren. Maar 
ze is het wel. Dat weet ze zeker! 
Dus gaat ze weg. Weg van huis en weg van papa en mama. Heel ver weg van alles en 
iedereen waar ze boos op is. Ze heeft haar koffer al ingepakt. Alle spullen moeten 
mee! Alles in het kleine koffertje. Maar waar gaat ze heen? Zal ze dan nog steeds boos 
zijn? Wat moet je doen als je niet meer boos wilt zijn? 
‘Bere Boos!’ is een grappige, herkenbare en interactieve voorstelling over boos 
zijn, weglopen, thuiskomen en zelf de wereld ontdekken. 
 
3.2.2. ‘Nog lang niet moe’  
Een vrolijke, interactieve voorstelling voor peuters en kleuters over niet durven 
slapen, fantasie die op hol slaat, stoute dingen doen en heel veel appels. 
Lynn kan niet slapen, want ze is nog niet moe. Tenminste, dat zegt ze. Is ze echt niet 
moe? Of is er wat anders aan de hand? En wat doen al die appels in haar kamer? 
Samen met alle kinderen in het publiek zoekt Lynn een manier om de hele nacht 
wakker te blijven. Samen op avontuur, samen dansen, samen zingen. Heb jij ook geen 
zin om te slapen? Ga dan met Lynn mee op avontuur! 
 
  



  

 
3.3 Rosanne Wiertz 
Rosanne maakt frisse kinderliedjes en ze heeft veel potentie om hier mee door te gaan. Naast het spelen in de 
peuterpret voorstellingen en het schrijven van liedjes werkt zij veel als docent in het primaire onderwijs en bij 
jeugdtheater scholen. Ze wil zelf de combinatie tussen lesgeven en optreden in stand houden. Ze is nog steeds 
aan het onderzoeken hoe ze beide ambities kan combineren.  
  
De voorstelling Dansende Dieren Deuntjes heeft meer spelelementen dan de eerdere Warme Wiebel 
Wintertenen. Doordat Rosanne deze voorstelling als solo brengt is er meer vormgeving en handeling in de 
voorstelling gebracht. Rosanne heeft weer een aantal waanzinnige 
leuke liedjes geschreven. St. Onder het Buro heeft de ambitie om met 
Rosanne te onderzoeken hoe we deze liedjes uit kunnen gaan geven 
want hier liggen grote kansen. 

“Vanmorgen een geweldige voorstelling van Susan en 
Rosanne gezien: Warme wiebel wintertenen. Heerlijke 

liedjes. Rosanne en Susan speelden vanwege grote 
belangstelling in onze zaal i.p.v. in de foyer en met groot 

succes. De hele zaal was enthousiast, je kon echt niet 
merken dat ze normaal in een kleinere setting spelen. 

Alleen het meedoen van de kinderen met bewegingen is 
natuurlijk wat lastiger, als je zo tussen de banken staat 

waar je nog niet eens bovenuit komt. Maar ik denk: ze zijn 
echt goed voor de kleine en middenzalen, laat ze als de 

wiedeweerga een CD opnemen en je hebt de opvolgers van 
Dirk Scheele!” 

 
RENEE VAN OOSTEROM (JEUGDPROGRAMMEUR, BIBLIOTHEEKTHEATER ROTTERDAM) 

 
3.3.1 Dansende Dieren deuntjes  
Een beestachtig leuk muzikaal feestje voor alle kinderen vanaf 2 jaar met 
de meest bekende en ook de meest onbekende peuter- en kleuterliedjes 
over dieren.	
Rosanne kent heel veel liedjes. Zoveel liedjes dat ze wel uren kan zingen. Ze 
zingt over allerlei dieren. Over beren, over pinguïns, het lijkt wel een 
dierentuin. Alle kinderen en papa’s en mama’s mogen meezingen en 
meedansen wanneer Rosanne komt zingen. 
‘Dansende Dieren Deuntjes’ is een prachtige muzikale ontmoeting tussen de 
allerkleinste kinderen en Rosanne. 
Muziek was nog nooit zo leuk en dichtbij! 
 
3.3.2 ‘Warme Wiebel Wintertenen’  
Het is winter, BIBBER BIBBERRR! En ik? Ik BIBBER BIBBERRR want 
buiten is het koud. Dus doe je jas aan, je sjaal om, pak je wanten, je 
muts en kom mee dan gaan we samen zingen! 
Rosanne en Susan zingen de leukste, mooiste, bekende en minder bekende 
winterse peuter- en kleuterliedjes. Maar we gaan niet te veel stil zitten want 
dan krijg je wintertenen! Dus hou je voeten warm door te dansen en 
wiebelen! Samen gaan we op een winters avontuur en genieten we van dit 
mooie knusse seizoen. Doe je muts op en zing mee met Rosanne en Susan! 
  



  

 
3.4 Tessa & Olivier  
 In de zomer van 2017 speelde Tessa & Olivier voor het eerst voor peuters. Ze startte met een onderzoek naar 
deze doelgroep en hoe ze voor deze kinderen met de allersimpelste middelen een verhaal konden vertellen. 
Tessa en Olivier zijn allebei in 2016 afgestuurd van de acteursopleiding 
van de HKU. Beide hadden ze ervaring in het spelen voor kinderen maar 
niet zo zeer voor peuters. Ook hadden ze zelden zonder regisseur een 
voorstelling gemaakt. In het repetitielokaal kwamen al snel allerlei 
bijzondere ideeën tot stand rondom het thema stoer en bang zijn welke 
gekoppeld zaten aan de titel Stoere Broer.  
Om van al het materiaal een gedegen peutervoorstelling te maken zijn ze 
gaan samenwerken met Milan Boele van Hensbroek. Hij heeft de 
eindregie op zich genomen. De samenwerking met deze drie makers is 
bijzonder goed bevallen voor de makers en de stichting. De makers 
hebben een hele hoge lat wanneer het gaat om de kwaliteit die ze willen 
leveren. De chemie van de spelers spat van de vloer af en de ambitie van 
Milan om stoere peutervoorstellingen te maken, die voor de hele familie 
relevant zijn werkt aanstekelijk! De ambities van Tessa, Milan & Olivier 
zijn groot. Doordat zij met een team van drie veel kennis, kunde en 
kwaliteit in huis hebben ziet de stichting veel kansen in de 
samenwerking. 
 
3.4.1. Stoere Broer  
Stoere Broer is een voorstelling over samen willen spelen, over sterk zijn, 
over broers en zussen, over dingen durven en bang zijn. Want we kunnen 
allemaal wel eens ergens bang voor zijn, toch? 
Tommie is de grote broer van Tess. Tommie is echt veel ouder. Tess 
houdt van avontuur en vindt samen spelen met haar grote stoere broer het 
allerleukste wat er is! Maar Tommie en Tess zijn heel verschillend. Soms 
vindt Tommie zijn kleine zusje erg vervelend. Want Tommie houdt namelijk 
niet van buitenspelen, hij leest liever een boek. Je zou denken dat Tommie 
nog veel stoerder is dan Tess, maar Tommie schrikt altijd van alles 
en iedereen. Hij is een beetje bang. Dat vindt Tess maar raar. Grote broers 
moeten toch stoer zijn? En kleine zusjes houden toch van bloemetjes? 
Misschien lukt het Tess om haar grote broer stoerder te maken. Als hij 
tenminste zijn gezicht durft te laten zien. Maar is Tess eigenlijk zelf wel zo 
stoer? En is zij nooit eens ergens bang voor? 
Een grappige mimevoorstelling over de stoerste broer en zus voor kinderen 
vanaf 2 jaar. 

“Stoere Broer sterk komisch spel, perfect passend bij de spanningsboog van 2+” 
ANNE VROLIJK (MARKETING MEDEWERKER, THEATER KRUISPUNT) 

 
 



  

3.5 Het grote BroerZus Festival  
Het grote BroerZus Festival heeft zes edities gehad in 2017. Hiermee 
hebben we 1200 bezoekers bereikt. Voor dit festival hebben we 
vormgever Inez de Zwart gevraagd een interactieve speeltuin te 
maken van afval. Hierdoor is de speeltuin ‘Upsakeee!’ tot stand 
gekomen, welke ook als afzonderlijk project nu aangeboden wordt. 
Tijdens het festival geven we theaters de kans om ‘spannende’ 
jeugdtheatervoorstellingen onder de noemer van een festival aan 
hun publiek te presenteren. Hierdoor wordt de drempel lager 
gemaakt om te programmeren en krijgen jonge makers meer 
kansen.  
 
Voor de edities in 2017 zijn de volgende 
gezelschappen/voorstellingen geselecteerd: TG Witte Raaf met ‘Niet 
omkijken!’, TG Locals met ‘Het geheim van de liefde’ en ‘De 
Dromeneter’, Lotte Middendorp met ‘Nog lang niet moe!’ en ‘Bere 
Boos’, Jeroen Schipper met ‘Chocokrokodil’ en ‘Swingen als een 
kangoeroe’, TG THINK met ‘Er was weer… Sneeuwwitje’, Studio de 
Bakkerij met ‘Koningin leest voor’, Rosanne Wiertz met ‘Dansende 
Dieren Deuntjes’ en tot slot Ana Lozica met ‘Mannetjes met Plannetjes’.  
 
Vrolijke muzikanten, een heuse speeltuin, knutsel- en speelplekken om zelf te ontdekken en hele 
grappige, bijzondere en spannende voorstellingen. Dat alles -en nog veel meer- mag je verwachten als 
je naar het Grote BroerZus Festival komt. 
Dompel je samen met papa, mama, opa, oma, oom of tante onder in de wereld van theater met het Grote 
BroerZus Festival. Een stoer, speels en spannend festival voor de hele familie voor kinderen van vier tot tien 
jaar. Met leuke voorstellingen in de theaterzalen en een uitgebreid programma dat non-stop doorgaat in de 
foyer. Een festival voor het hele gezin, dus ga vooral met je broer, zus, neefje, nichtje, buurjongen of 
buurmeisje mee naar het theater! 
Elk festival bestaat uit drie voorstellingen. Eén geschikt voor peuters & kleuters, één voor kinderen vanaf zes 
jaar en één geschikt voor de hele familie. Daarnaast nemen we een speeltuin mee die geschikt is voor alle 
kinderen. We richten ons altijd op een brede doelgroep zodat de hele familie zich thuis voelt in jouw theater! 
 
  



  

4. Vooruitblik op 2018 
 
In 2018 gaan we door met de samenwerkingen die we momenteel hebben. Voor de Mannetjes met Plannetjes 
ligt de nadruk van de speellijst in dit jaar. Er zal vanuit Ana niet een nieuwe voorstelling gemaakt worden in 
2018 maar wellicht wel in de verdere toekomst. Lotte Middendorp zal de voorstellingen ‘Nog lang niet moe’ en 
‘Bere Boos’ blijven spelen. Doordat zij gestart is met een eigen gezelschap zal ze geen volgende peuterpret 
voorstelling gaan maken. Rosanne zal in 2018 samen met Susan een nieuwe voorstelling maken namelijk Lieve 
Luister Liedjes. Hier borduren ze verder op de voorstelling Warme Wiebel Wintertenen. Ook Tessa & Olivier 
gaan in 2018 aan de slag voor Onder Het Buro. Met hen gaan we een tweede grote productie maken, namelijk 
NEE! Verder ronden we de boekingen van het Grote Broerzus festival af en gaan we voorlopig geen nieuw 
festival ontwikkelen.  
 
4.1 Milan, Tessa & Olviier maken NEE!  
Na de succesvolle samenwerking van Tessa, Milan en Olivier gaan deze makers aan de slag voor een nieuwe 
voorstelling. Het thema van de voorstelling is de peuterpuberteit waarin kinderen veel nee zeggen. Maar ook 
dat kinderen zoveel nee horen. Wat betekend nee? Wat doe je met nee? Waarom zeg je nee? Kan je nee 
zeggen zonder te praten? Is nee altijd stom of soms ook wel leuk?  
De voorstelling zal weer heel fysiek worden gewerkt worden en zal er weinig gesproken tekst in zitten. Tessa 
Friedrich en Olivier van Klaarbergen spelen de voorstelling. Milan Boele van Hensbroek ontwikkeld met de 
spelers het concept. Hij zal de voorstelling schrijven en de regie voor zijn rekening nemen. Renee Geerlings, 
artistiek leider van Bonte Hond heeft toegezegd om Milan te coachen in zijn regie. We zijn erg blij met deze 
extra coaching voor dit team.  
In het voorjaar van 2018 wordt gewerkt aan het uitwerken van deze voorstelling tot een concreet 
productieplan. In de zomer zal het projectplan uitgewerkt worden, worden creatives erbij gezocht en zal er bij 
diverse fondsen subsidie worden aangevraagd. In december van 2018 wordt er een proeve gemaakt van de 
voorstelling welke in januari 2019 op de presentatiedag getoond worden. De voorstelling zal in seizoen 2019-
2020 gaan touren door nederland en vlaanderen.  
 
  



  

5. Jaarrekening 
5.1 Balans 
ACTIEF  2017    2016   
  €  €  €  € 
VLOTTENDE ACTIVA         
         
Vorderingen         
         
Debiteuren (1) 3.986    1.272   
Belastingen en premies sociale         
verzekeringen (2) 2.384    311   
    6.370    1.583 
         
Liquide middelen (3)   8.811    13.580 
         
Som der vlottende activa    15.181    15.162 
         
         
Totaal    15.181    15.162 
 
 
PASSIEF  2017    2016   
  €  €  €  € 
Eigen vermogen         
         
Algemene Reserve (4) 15.181    474   
    15.181    474 
         
Kortlopende schulden         
Vooruit ontvangen projectsubsidie      13.000   
Vooruitontvangen inkomsten (5) -    1.688   
    -    14.688 
         
         
         
Totaal    15.181    15.162 
  



  

 
5.2 Winst en verliesrekening  
  2017    2016   
  €  €  €  € 
Omzet  39.925    9.931   
Ontvangen subsidie  31.407       
Inhuur  -16.401    -5.291   
         
BRUTOMARGE    54.931    4.640 
         
Lonen en salarissen  20.596    2.820   
Overige bedrijfskosten (6) 19.628    1.346   
         
SOM DER KOSTEN    40.224    4.166 
         
         
RESULTAAT    14.707    474 

 
5.3 Toelichting 
5.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. 
Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd; verliezen 
worden genomen zodra deze bekend zijn. 
 
5.3.2 Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. 
 
5.3.3 Netto-omzet 
De in de winst-en-verliesrekening vermelde netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen 
onder aftrek van kortingen en omzetbelasting. 
5.3.4.Kosten 
De inkoopwaarde van de omzet en de overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs. 
  



  

 
5.4 BALANS 
 

 
 
Eigen vermogen 
 
4   Kapitaal     
     
Stand per 1 januari   474  - 
Winstbestemming boekjaar  14.707  474 
     
Stand per 31 december   15.181  474 
     
     
5   Vooruitontvangen inkomsten     
 
Vooruit ontvangen projectsubsidie 

    
13.000 

Ontvangst Buro Bannink (20160009)  -  1.688 
     
  -  1.688 
 
  

Vorderingen     
     
1   Handelsdebiteuren  2017  2016 
  €  € 
De vorderingen op handelsdebiteuren     
bedragen nominaal  3.986  1.272 
Af : Voorziening voor oninbaarheid  -  - 
     
  3.986  1.272 
     
     
2   Belastingen en premies sociale verzekeringen     
     
Omzetbelasting huidig boekjaar  1.884  311 
Omzetbelasting vorig boekjaar  500  - 
     
  2.384  311 
     
     
3   liquide middelen     
     
ING betaalrekening  8.811  13.580 
     
  8.811  13.580 



  

 
 
5.5 WINST-EN-VERLIESREKENING 
 
Aantal werknemers 
 
Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van een volledige werkweek bedraagt 0. Onder het Buro werkt 
hoofdzakelijk met freelancers. Daarnaast is Buro Bannink verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.  
 
 
5   OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN  2017  2016 
  €  € 
Marketing  8.641  - 
Ontwikkeling  6.698  1.000 
Decor en middelen  3.701  200 
Kilometervergoeding  221  61 
Bank  172  - 
Overig  195  85 
     
  19.628  1.346 
     
     
  



  

6. Bijlagen  
6.1 Speellijst 2017  
Mannetjes met plannetjes  
 

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
15-06-17 12.00 uur CBS Guido de Bres Baarn Schoolvoorstelling  
24-06-17 15.00 uur Youngsters Rotterdam Vrije voorstelling 
17-07-17 15.00 uur Plukkebol Buitenschoolse opvang Delft Schoolvoorstelling  
19-07-17 15.30 uur Lakenmetershuis Gent Vrije voorstelling 
19-08-17 14.00 uur Vondelpark Openluchttheater Amsterdam Vrije voorstelling 
07-09-17 10.00, 11.15 & 13.30 uur Stadspodium Go Leerdam Leerdam Vrije voorstelling 
10-09-17 13.45 uur De Goudse Schouwburg Gouda Vrije voorstelling 
24-09-17 12.00 tot 17.00 uur Parkstad Limburg Theaters Heerlen Vrije voorstelling 
01-10-17 15.00 uur Maaspodium Rotterdam Vrije voorstelling 
04-10-17 15.00 uur De Phoenix Schaijk Vrije voorstelling 
11-10-17 11.00 & 15.00 uur Theater Lombok Utrecht Vrije voorstelling 
14-10-17 12.00 uur Veluvine Nunspeet Vrije voorstelling 
02-11-17 15.30 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling 
12-11-17 15.30 uur Theater De Lindenberg Nijmegen Vrije voorstelling 
13-11-17 13.15 uur  Stadstheater de Kom Nieuwegein Schoolvoorstelling  
26-11-17 15.00 uur De Nieuwe Bibliotheek Almere Vrije voorstelling 

 
Bere Boos  

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
17-01-17 9.00 & 10.30 uur Studio de Bakkerij Rotterdam Schoolvoorstelling  
04-03-17 15.30 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling 
05-03-17 11.15 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling 
26-03-17 11.00 uur Stadspodium Go Leerdam Vrije voorstelling 
29-03-17 10.30 uur Bibliotheektheater Rotterdam Rotterdam Schoolvoorstelling 
24-06-17 10.00 & 11.00 uur KDV Klein maar dapper Spijkenisse Schoolvoorstelling 
13-07-17 16.15 uur Openluchttheater De Pan Castricum aan Zee Vrije voorstelling 
16-07-17 14.00 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling 
17-07-17 13.30 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling 
06-08-17 14.30 uur Timorpark Den Helder Vrije voorstelling 
09-08-17 15.00 uur Schouwburgplein Rotterdam Rotterdam Vrije voorstelling 
27-08-17 11.00 & 14.30 uur Leidsche Rijn Festival Utrecht Vrije voorstelling 
25-09-17 10.45 & 13.30 uur Oosterveldschool Uffelte Schoolvoorstelling 
26-09-17 10.45 & 13.30 uur OBS de Singelier Diever Schoolvoorstelling 
27-09-17 10.45 uur CBS De Bron Nijensleek Schoolvoorstelling  
28-09-17 10.45 uur Kindcentrum de Twingel Dwingeloo Schoolvoorstelling 
14-10-17 10.15 uur Veluvine Nunspeet Vrije voorstelling 
01-11-17 10.30 & 11.30 uur Basisschool de Rank Helmond Schoolvoorstelling 
26-11-17 14.30 & 16.00 uur Brede School Kaskade Roelofarendsveen Schoolvoorstelling 
17-12-17 13.30 uur Mess Nederland Harderwijk Vrije voorstelling 
28-12-17 11.00 & 13.00 uur Hofpleintheater Rotterdam Vrije voorstelling 



  

 
 
Nog lang niet moet  

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
01-03-17 10.00 uur Muzee Scheveningen Den Haag Schoolvoorstelling 
01-03-17 14.00 uur Diamanttheater Den Haag Schoolvoorstelling 
02-03-17 10.00 uur Bibliotheek Loosduinen Den Haag Schoolvoorstelling 
04-03-17 14.00 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling 
05-03-17 10.00 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling 
19-03-17 14.00 uur ZINiN Theater Nijverdal Vrije voorstelling 
16-07-17 10.00 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling 
17-07-17 10.00 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling 
25-10-17 10.30 uur Bibliotheektheater Rotterdam Rotterdam Schoolvoorstelling 
29-10-17 15.00 uur De Nieuwe Bibliotheek Almere Vrije voorstelling 

 
Dansende dieren deuntjes  

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
19-04-17 10.30 uur Stadsschouwburg Orpheus Apeldoorn Schoolvoorstelling  
28-04-17 10.00, 12.15, 13.30 & 15.45 uur De Utrechtse Kinderboekhandel Utrecht Vrije voorstelling 
29-04-17 9.15, 11.00 & 14.15 uur Podium Hoge Woerd De Meern Vrije voorstelling  
26-05-17 14.30 uur Festival LaLaLand Harderwijk Vrije voorstelling 
27-08-17 12.00 & 15.30 uur Leidsche Rijn Festival Utrecht Vrije voorstelling 
24-09-17 14.45 uur Parkstad Limburg Theaters Heerlen Vrije voorstelling 

 
Warme wiebel wintertenen  

 
Stoere broer  

 
 
6.2 Beoogde speellijst 2018  
Mannetjes met Plannetjes 

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
03-01-18 10.00 & 13.00 uur Plukkebol Kinderdagverblijf Delft Schoolvoorstelling  
14-01-18 10.00 & 11.15 uur Schouwburg Orpheus Apeldoorn Schoolvoorstelling 
17-01-18 10.00 & 14.30 uur Theater Zuidplein Rotterdam Vrije voorstelling  
22-01-18 13.30 uur Mess Nederland Harderwijk Vrije voorstelling 

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
22-01-17 15.00 uur De Nieuwe Bilbiotheek Almere Vrije voorstelling  
29-01-17 11.00 uur Stadspodium Go Leerdam Vrije voorstelling 
29-11-17 10.30 uur Bibliotheektheater Rotterdam Rotterdam  Schoolvoorstelling  

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
24-06-17 10.00 & 13.00 uur Plukkebol Kinderdagverblijf Delft Schoolvoorstelling  
15-11-17 10.00 & 11.15 uur Schouwburg Orpheus Apeldoorn Schoolvoorstelling 
06-12-17 10.00 & 14.30 uur Theater Zuidplein Rotterdam Vrije voorstelling  
16-12-17 13.30 uur Mess Nederland Harderwijk Vrije voorstelling 
28-12-17 11.00 & 15.00 uur Uitbureau Gent Vrije voorstelling 



  

28-01-18 11.00 & 15.00 uur Uitbureau Gent Vrije voorstelling 
30-01-18 10.30 & 13.30 uur De Meerpaal Dronten  Schoolvoorstelling 
31-01-18 9.15 & 10.30 uur De Meerpaal  Dronten Schoolvoorstelling 
11-02-18 10.00 & 11.30 uur Het Nationale Theater Den Haag Vrije voorstelling 
14-02-18 10.30 uur Obs de Meander Amersfoort Schoolvoorstelling 
15-02-18 9.15 & 10.30 uur St. Josephschool Amersfoort Schoolvoorstelling 
27-02-18 14.00 uur Cultureel Centrum Evertshuis Bodegraven Vrije voorstelling 
11-03-18 16.00 uur Cultuurpodium In de Lugt Rotterdam Vrije voorstelling 
12-03-18 10.30 & 13.30 uur Wennekerpand Schiedam Schoolvoorstelling 
14-03-18 09.30 Jeugtheater Harderwijk Harderwijk Schoolvoorstelling 
19-03-18 9.45, 11.00 & 13.30 uur Gymzaal de Wiekslag Enkhuizen Schoolvoorstelling 
20-03-18 10.30 & 13.30 uur Gymzaal de Sprong Enkhuizen Schoolvoorstelling 
13-05-18 10.30 uur Westlandtheater De Naald Naaldwijk Vrije voorstelling 
27-05-18 11.00 uur Stadsgehoorzaal Vlaardingen Vlaardingen Vrije voorstelling 
25-06-18 10.30 uur Basisschool de Ridderhof Utrecht Schoolvoorstelling 
03-10-18 14.30 uur De Tuyter Krimpen aan de IJssel Vrije voorstelling 
15-10-18 9.15 & 10.30 uur Auris Prof Groenschool Amersfoort Schoolvoorstelling 
16-10-18 9.15 & 10.30 uur Speelzaal Amersfoort Schoolvoorstelling 
17-10-18 9.15, 10.30 & 12.30 uur Speelzaal Amersfoort Schoolvoorstelling 
18-10-18 11.00 & 13.00 uur Speelzaal Amersfoort Schoolvoorstelling 
24-10-18 14.30 uur Warenar Wassenaar Vrijevoorstelling 

 
Rosanne Wiertz 

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
02-01-18 11.00 & 15.00 uur Theater Kikker Utrecht Vrije voorstelling 
03-01-18 11.00 & 15.00 uur Theater Kikker Utrecht Vrije voorstelling 
06-01-18 11.00 uur Theater de Lieve Vrouw Amersfoort Vrije voorstelling  
07-01-18 10.00 uur Cultuurpodium In de Lugt Rotterdam Vrije voorstelling 
17-01-18 11.00 uur Schouwburg Hengelo Hengelo Vrije voorstelling 
14-02-18 10.00 uur Schouwburg Orpheus Apeldoorn Vrije voorstelling 
07-03-18 10.00 & 14.30 uur Theater Zuidplein Rotterdam Vrije voorstelling 
10-05-18 14.00, 15.00 & 16.00 uur Zeepkistenfestival Apeldoorn Vrije voorstelling 
17-06-18 13.30 uur Stichting Eindeloos Eiland Festival Kortgene Vrije voorstelling 
17-07-18 10.00 & 14.00 uur Gentse Feesten Gent Vrije voorstelling 
07-10-18 12.30, 14.00 & 16.00 uur De Vreemde Vogel Vlaardingen Vrije voorstelling 
24-10-18 14.00 uur Theater Twee Hondjes Hellevoetsluis Vrije voorstelling 
07-11-18 10.00 & 14.30 uur Theater Zuidplein Rotterdam Vrije voorstelling 
14-11-18 10.30 uur Wallaroe Pijnacker Schoolvoorstelling 
19-12-18 10.00 uur Cultuurpodium In de Lugt Rotterdam Vrije voorstelling 
28-12-18 11.00 & 13.30 uur Hofpleintheater Rotterdam Vrije voorstelling 

 
Lotte Middendorp 

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
13-01-18 14.00 uur Dorpshuis Abbenbroek Abbenbroek Vrije voorstelling 
18-01-18 10.00 uur Cultuurpodium In de Lugt Rotterdam Vrije voorstelling 



  

17-02-18 10.00 uur Klein Festijn Gent Vrije voorstelling  
08-04-18 11.00 uur Calypso Theater Wijk bij Duurstede Vrije voorstelling 
02-05-18 10.00 uur Schouwburg Orpheus Apeldoorn Vrije voorstelling 
06-05-18 11.00 uur Parkstad Limburg Theaters Heerlen Vrije voorstelling 
16-05-18 10.30 & 12.00 uur PC Jenaplanschool Zonnewereld Vleuten Schoolvoorstelling 
10-06-18 11.00 uur Cultuurpodium In de Lugt Rotterdam Vrije voorstelling 
16-06-18 14.30 uur Stichting Eindeloos Eiland Festival Kortgene Vrije voorstelling 
29-06-18 11.00 uur De Blauwe Morgenster Middenbeemster Schoolvoorstelling 
06-07-18 16.00 uur Zeepheldenfestival Den Haag Vrije voorstelling 
14-07-18 16.00 uur Openluchttheater De Pan Castricum aan Zee Vrije voorstelling 
20-07-18 11.00 & 13.30 uur Gentse Feesten Gent Vrije voorstelling 
08-09-18 16.00 uur Bosjesfestival Hilversum Vrije voorstelling 
19-09-18 15.00 uur Huis van de Wijk De Hoeksteen Hoek van Holland Vrije voorstelling 
25-10-18 10.00 uur DOCK Hoogvliet Hoogvliet Schoolvoorstelling 
31-10-18 14.00 uur Muziektheater De Ontmoeting Rozenburg Vrije voorstelling 
02-11-18 10.00 uur Theater Dakota Den Haag Vrije voorstelling 

 
 
Tessa & Olivier  
 

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
05-01-18 10.00 uur Cultuurpodium In de Lugt Rotterdam Vrije voorstelling 
28-01-18 15.00 & 16.00 uur Theater ’t Mozaïek Wijchen Vrije voorstelling 
04-03-18 14.30 uur Amstelveens Poppentheater Amstelveen Vrije voorstelling  
29-04-18 11.00 & 14.30 uur Theater Kikker Utrecht Vrije voorstelling 
04-05-18 11.00 uur Theater Dakota Den Haag Vrije voorstelling 
18-05-18 10.00 & 11.00 uur Kinderopvang de Kinderkei Wolvega Schoolvoorstelling 
16-07-18 15.30 uur Gentse Feesten Gent Vrije voorstelling 
02-09-18 11.30 uur Leidsche Rijn festival Utrecht Vrije voorstelling 
02-09-18 15.00 uur Openluchttheater Leidse Hout Leiden Vrije voorstelling 
13-10-18 10.30 uur Bibliotheek Overschie Rotterdam Schoolvoorstelling 
05-11-18 10.30 uur Elisabeth Paulus-School Amsterdam Schoolvoorstelling 
13-11-18 10.30 & 13.30 uur De Bron Amsterdam Schoolvoorstelling 
15-11-18 10.30 & 13.30 uur De Ruimte in de Cliffordstudio Amsterdam Schoolvoorstelling 
09-12-18 11.00 uur Maaspodium Rotterdam Vrije voorstelling 
16-12-18 11.00 uur Theater De Tuin Leusden Vrije voorstelling 

 
Festival 
 

datum  tijd  speelplek stad voorstelling 
03-01-18 13.00-17.00 uur Theater de Lampegiet Veenendaal Vrije voorstelling 
28-01-18 14.00 uur Theater ’t Mozaïek Wijchen Vrije voorstelling 
22-06-18 14.30 – 18.30 uur Reuring Festival Purmerend Vrije voorstelling  

 
 


