Persbericht
Rotterdam, 24 juni 2019

Gratis zomerprogramma voor kids op het Schouwburgplein!
Speciaal voor de kleine muziek- en theaterfanaatjes is tijdens de zomervakantie
elke woensdagmiddag iets leuks te beleven op het Schouwburgplein. Kom dansen,
zingen en kijken bij de meest leuke, gratis voorstellingen. Ontmoet andere
stadsgenootjes, geniet van spannende verhalen en laat je creativiteit de vrije loop.
Kom je ook langs?
Rotterdam Unlimited Kidsprogramma
Droomland (6+) - Sahand Sahebdivani
Maya zingt de wereld rond (3+) – Maya Link
Tijdens Rotterdam Unlimited neemt verhalenverteller Sahand Sahebdivani je mee in
de voorstelling Droomland (6+). Overdag is Sahand een gewone Nederlandse
jongen. ’s-Nachts leiden de verhalen van zijn vader hem naar een land met stoffige
wegen waar zijn overgrootvader rover was en geitenhoeders verse melk brengen.
In Maya zingt de wereld rond (3+) tovert zangeres Maya Link een hele wereld uit
haar koffer. Al zingend tovert zij wolken weg, blaast met gemak bellen in een
onderwaterwereld en telefoneert naar huis met een banaan in de jungle. In je hoofd
kan alles! Woensdag 24 juli, va. 15:00u

Maya zingt de wereld rond – Maya Link
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De Dierenwinkel (6+) - SKVR
De SKVR nodigt je uit voor de meedansvoorstelling De Dierenwinkel (6+)! De grote
baas wil een circus beginnen met dieren die mooi kunnen dansen. Hij zoekt
olifanten die op de maat kunnen stampen, konijnen die op de muziek kunnen
springen en tijgers en vogeltjes voor een rondedans. Dans je mee?
Woensdag 31 juli, 15:00 + 16:00u
De Vriendelijke Draak (4+) – De Grote Haay
Teun denkt dat hij alles weet van draken. Ze zijn gemeen, bloeddorstig en niet te
vertrouwen. Maar eigenlijk heeft Teun nog nooit een echte draak gezien. Dan
ontmoet hij er eentje. Met lieve oogjes en een dunne nek. Een vriendelijke draak, hoe
kan dat nou? Een spannende muzikale voorstelling van Toneelgezelschap De Grote
Haay. Woensdag 7 augustus, 15:00u

Superloeser - Lefkop

Superloeser (6+) - Lefkop
Elke superheld op de superheldenschool heeft een handige superkracht. De
superkracht van Joyce is dat ze knakworsten uit haar polsen kan schieten. Maar ja,
daar heb je natuurlijk helemaal niks aan… Of wel? Kom kijken naar deze spannende,
hilarische voorstelling van de Rotterdamse Jeugdtheatergroep Lefkop.
Woensdag 14 augustus, 15:00u
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Van Mij! (4+) – TG Koek en Ui
Flo heeft een huisje waarin alles van haar is. Van de kast tot aan de spijker in de
muur. En delen… daar doet ze niet aan. Dan krijgt ze onverwachts bezoek van Alex
en haar koffer. Wat komt Alex eigenlijk doen?
Een humoristische voorstelling van theatergezelschap Koek en Ui over delen,
vriendschap, eenzaamheid en een koffer met een geheim.
Woensdag 21 augustus, 15:00u
Gelukkig & Lang (6+) - SKVR
Vandaag is alles anders in het sprookjesbos. Bekende en minder bekende sprookjes
zijn door elkaar gehusseld! Duik in deze raadselachtige meespeelvoorstelling van de
SKVR. Samen met de boswachter leer je verschillende sprookjesfiguren kennen en
ontrafel je het mysterie van het sprookjesbos.
Woensdag 28 augustus, 15:00u

Gelukkig & Lang - SKVR

Bekijk het gehele programma op www.schouwburgpleinrotterdam.nl
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