
2020

ACHT WINTERWEKEN LANG KINDERTHEATER 
OP DE ZONDAGMIDDAG IN THEATER HET PAKHUIS

Verteltheater, dans, muziek, poppentheater 
en nog veel meer. Voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar.

Kom samen genieten van de leukste en mooiste voorstellingen 
in ons gezellige theater. In een intieme sfeer en voor een kleine prijs.
6,00 voor kinderen /�7,00 voor volwassenen. Aanvang 15.00 uur.

2020
januari

februari
maart

WAT EEN FEEST!

KINDERVOORSTELLINGEN



T 0229 - 24 72 02
E info@pakhuishoorn.nl
www.pakhuishoorn.nl

ZONDAG 5 JANUARI LET OP: twee voorstellingen, om 13.00 en 15.00 uur
DE SCHEEPSJONGENS VAN BONTEKOE
MAZZA! 
Drie spelers nemen je mee op avontuur waarbij  vriendschappen ontstaan, 
angsten worden overwonnen en keuzes gemaakt moeten worden. Vanaf 6 jaar 

ZONDAG 12 JANUARI 
BABAR EEN DANSAVONTUUR
DE DANSONDERNEMING
Live muziek, live dans en een live verteller. Ga mee op dit spannende, maar o zo vrolijke 
avontuur op de wonderschone muziek van Francis Poulenc. Vanaf 3 jaar

ZONDAG 19 JANUARI 
MASHA EN DE BEER
POPPENTHEATER KOEKLA 
Een voorstelling voor peuters en kleuters over de vriendschap tussen een meisje en een beer. 
Met wondermooie muziek en animatie komen prachtige handpoppen tot leven. Vanaf 2,5 jaar

ZONDAG 26 JANUARI
DOKTER PROKTOR’S SCHETENPOEDER
MARJO DAMES 
Dr Proktor is uitvinder en met zijn nieuwste poeder kun je knalscheten laten. Maar dieven 
willen het poeder stelen. Een spannend verhaal met veel actie en humor. Vanaf 6 jaar

ZONDAG 2 FEBRUARI
SYDNEY’S CIRCUS
CHRIS CHAMPION 
One-man clownshow waarin de magische en spectaculaire sfeer van het traditionele 
Engelse circus wordt opgeroepen. Een wereld van illusie, kleur en betovering. Vanaf 4 jaar

ZONDAG 9 FEBRUARI
LAPPIE LAPSTOK
DE WENSAPPEL
Tatoe de tovenaar maakt een wensappel. De bosdieren mogen twee wensen doen. Maar 
je eigen wens komt alleen uit, als je je eerste wens voor een ander gebruikt. Vanaf 3 jaar

ZONDAG 16 FEBRUARI
SJAAN EN DE MAAN 
ZOLDERTHEATER
Sfeervol verhaal, gebaseerd op het bekroonde prentenboek ‘Ik wil de maan’ van 
Jonathan Emmett. Met toneel, poppenspel en liedjes in een verrassend decor. Vanaf 4 jaar

ZONDAG 23 FEBRUARI
HET VERDWENEN IJSJE
REMCO THEATER-KUNST
Een leuke voorstelling met aansprekende poppen, waarin alles in het honderd loopt. 
Gelukkig komt alles uiteindelijk weer op zijn pootjes terecht. Vanaf 4 jaar

ZONDAG 1 MAART 
PETER&DE WOLF
DE DANSONDERNEMING
Muzikaal sprookje op muziek van Prokofjev. Met de originele muziek, maar in een 
hedendaagse vertaling die zowel jong als oud aanspreekt. Vanaf 4 jaar
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