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De verschrikkelijke badme

Theaterloods-B speelt

De verschrikkelijke badmeester

Regie Josien de Graaf
Tekstbewerking Oscar Postema en Josien de Graaf
Spel Annemarike Ruitenbeek en Oscar Postema
Techniek Ramon de Nennie

Een theatervoorstelling voor kinderen vanaf 9 jaar. Gebaseerd op
het gelijknamige boek van Jozua Douglas.

Productie Theaterloods-B
Duur 60 minuten

Tegen zijn zin moet Lev van zijn vader op zwemtraining bij
de beroemde zwemkampioen Boris. Maar Boris is een
verschrikkelijke badmeester. Hij is supergemeen tegen kinderen
en er zijn belachelijke strenge regels. Ze noemen hem stiekem
Brulboei. Lev ontdekt dat Brulboei een kind heeft ontvoerd.
Met zijn buurmeisje Lita komt hij in actie.

Doelgroep midden- en bovenbouw basisonderwijs (9-12 jaar)
Speeloppervlak ± 8 m. breed x 5 m.
Verduistering gewenst
Aantal leerlingen per voorstelling max 120
Kosten € 1198,- voor twee voorstellingen per speeldag op 1 locatie
Voor afwijkende leerlingaantallen of aantal voorstellingen kunt u
contact opnemen met ons of het impresariaat Uit de Kunst.

Met snorren, petjes, speelgoedautootjes, geluidseffecten,
handpoppen en razendsnelle kostuumwisselingen creëren
de acteurs een wereld waarin ongelooflijk veel gebeurt
en waar niets onmogelijk lijkt.
Een ode aan het maken van een voorstelling.
Een ode aan de fantasie.
Een spannende komedie over een verschrikkelijke badmeester,
over zielige zeehondjes, over akelige ouders, over verraad,
over stoer doen, over een heldin en ook over twee beste
vrienden (maar gelukkig niet klef ).

Verwerking Lesbrief (gratis), workshop (op aanvraag)
Workshop een dramadocent van de Jeugdtheaterschool Zeeland
kan een speelse theaterworkshop verzorgen (max 25 leerlingen).
Dit kan in de week voorafgaand aan de voorstelling. Maar kan ook
achteraf. Kosten €150,- Duur: 60 minuten
Boeking Impresariaat Uit de Kunst, tel. 030 7115105 of e. info@iudk.nl
Contact theaterloods B Oscar Postema, postema@zeelandnet.nl
Contact workshop Jeugdtheaterschool Zeeland, josien@tbeest.nl

theaterloods-b.nl

Met dank aan De Provincie Zeeland, Harrie Verkaik bv,

tekening Elly Hees

Jeugdtheaterschool Zeeland en Uitgeverij De Fontein.

