
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

VRIJDAG 27 MEI | 19.30 UUR  
HET GEHEIME FOTOALBUM musical 7-9 jaar 
Juffrouw Steenweg geeft pianoles aan de kinderen van het dorp. Ze is heel streng 
en iedereen is bang voor haar. Dan vinden de kinderen een koffer met rare jurken 
en hoeden. Onderin de koffer ligt een fotoalbum. 
KINDKONINGIN musical 10-12 jaar 
Sofia is nog maar elf jaar als ze op de troon belandt. Zij moet nu het land 
besturen, maar ze heeft geen idee hoe dat moet. Van haar raadsvrouw Adelheid 
krijgt ze weinig steun. Die is alleen maar uit op geld en macht. 
 

ZATERDAG 28 MEI | 11.15 UUR  
HET GEMASKERD BAL toneel 7-9 jaar 
De koningin geeft een groot feest als goede daad voor het volk. Maar Baron van 
Steleman is van plan roet in het eten te gooien. Wordt hij op tijd ontmaskerd? 
HET MINISTERIE VAN DE MYSTERIEUZE BRIEVEN toneel 10-14 jaar 
Lang geleden vond Kapitein Bleek mysterieuze flessenpost en besluit een geheim 
genootschap op te richten om deze brieven op te lossen. Een oude legende blijkt 
de start te zijn van een spannend mysterie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 28 MEI | 15.15 UUR  
CRUISESCHIPPERS musical 10-14 jaar 
Rust, zwemmen, lachen, zon en gezelligheid. Zo hoort een cruise te zijn! Maar wat 
als er op een nacht iets gebeurd waardoor het fijne beeld van een cruise in het 
water valt? Hoe gaan reizigers daar mee om en lukt het ze om er nog wat goeds 
van te maken? 
WIZKIT musical 10-12 jaar 
Doortje en Teddy zitten vast in een levensgroot computerspel. Ze gaan op zoek 
naar Wizkit, wonderkind, allesweter, pizza-eter! Hij is het brein achter het spel. 
Misschien weet hij hoe ze weer thuis kunnen komen. 
 

ZATERDAG 28 MEI | 19.30 UUR  
WHODUNNIT? musical 10-12 jaar 
Groep 7a heeft gehoord op het nieuws dat er een huisdieren dief rondloopt in de 
stad. Ze zijn onwijs bang dat hun school mascotte GOLDY ook gestolen wordt.. Ze 
gaan op missie. Wie is de dief? WHODUNNIT? 
MONSTRA! toneel 10-12 jaar 
De inwoners van een klein dorpje moeten vluchten vanwege een eng monster dat 
het dorp in zijn greep houdt. Gevlucht naar een troosteloos niemandsland 
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proberen zij samen de tijd door te komen en te herstellen van hun schrik. Tegen 
de verveling organiseren ze een feest. Als dat in volle gang is, gebeuren 
er allemaal mysterieuze dingen. Is het monster hen achterna gereisd? 
 

ZONDAG 29 MEI | 11.15 UUR  
SPELEND SPEELGOED musical 7-9 jaar 
Kinderen spelen graag met hun speelgoed, ze bedenken de leukste en gekste 
verhalen. Wat zouden ze doen als ze zelf speelgoed worden? Denk daar maar over 
na want het kan zomaar gaan gebeuren. 
DE VERDRIETIGE TOVENAAR musical 7-9 jaar 
Het meisje ligt heerlijk te slapen, als er opeens een heftige storm op komt. Ze is 
bang. Ze wordt door de storm meegenomen naar een wereld dat ze niet kent. Het 
is daar grijs en grauw. De tovenaar is verdrietig, waardoor het hele land geen 
kleur meer heeft. Het meisje moet gaan helpen! 
 

ZONDAG 29 MEI | 15.15 UUR  
GEMASKERD MYSTERIE toneel 10-12 jaar 
De spanning is om te snijden. Aan de geheime agent heb je niet zoveel. De familie 
moet het verlies verwerken en tegelijkertijd boteren ze niet meer met elkaar. De 
rechter die zijn best doet, maar het niet lijkt te snappen. En wat doet dat kleine 
meisje toch steeds bij de burgemeester? 
WIE MOOI WIL ZIJN MOET PIJN LIJDEN toneel 10-12 jaar 
Een groep vrienden download een app die je een nieuw gezicht kan geven. Deze 
app maakt je veel knapper en mooier dan je werkelijk bent. De volgende ochtend 
wordt de vriendengroep wakker, maar is hun gezicht verdwenen! In plaats van 
dat ze een nieuw, mooi gezicht kregen, is hun hele gezicht plots weg! De 
vriendengroep moet op zoek naar hun gezicht; op zoek naar wie zij zijn.  
 

 

 

ZONDAG 29 MEI | 19.15 UUR  
HET MEISJE EN DE TOVENAAR musical 7-9 jaar 
Het meisje ligt heerlijk te slapen, als er opeens een heftige storm op komt. Ze is 
bang. Ze wordt door de storm meegenomen naar een wereld dat ze niet kent. Het 
is daar grijs en grauw. De tovenaar is boos en verdrietig, waardoor het hele land 
geen kleur meer heeft. Het meisje moet gaan helpen! 
DE MYTHE VAN SMARAGDSTAD musical 10-12 jaar 
Een groepje vriendinnen gaan samen op schoolkamp. Elk jaar gaat school naar 
Smaragdstad en dit jaar zijn zij aan de buurt. Ze hebben er zin in! Aan het begin 
lijkt alles gezellig en volgens programma te verlopen, totdat er een paar vermist 
worden. Zal deze musical goed aflopen? 
 

 

  



 
 

VRIJDAG 10 JUNI | 19.15 UUR & 20.30 UUR 
ON YOUR FEET musical productie 15+ 
Het verhaal van Gloria Esteban. Een meisje dat met haar familie van Cuba 
verhuist naar de V.S. en als zangeres uitgroeit tot een wereldbekende 
superster! 
 

ZATERDAG 11 JUNI | 11.15 UUR 
WE ARE WOMEN toneel 12-15 jaar 
Vijf secretaresses werken bij een krant in de jaren ’70. Zij moeten dealen met het 
tirannieke en seksistische gedrag van hun bazen. De dames besluiten het niet 
langer te pikken en in actie te komen. 
GEEN FEEST toneel 12-15 jaar 
Zo’n 70 jaar geleden ontmoetten een stel jongeren elkaar op een taalkamp in 
Spanje. Zet een paar pubers zonder ouders in een luxe hotel met een zonnig 
strand en je zou denken: FEEST! Maar het liep allemaal een beetje anders. 
 

ZATERDAG 11 JUNI | 14.30 UUR 
KANTOORTUIN, DE MUSICAL musical volwassenen 
Verveling, competitie, #metoo, pesten en koffie houden de medewerkers van de 
kantoortuin meer bezig dan goed voor ze is. 
 

ZATERDAG 11 JUNI | 19.00 & 20.30 UUR 
ENTER TO RETURN theater maken volwassenen 
Een bontgekleurd gezelschap belandt in een absurde gameshow waarin 
persoonlijk verlies op het spel staat. Onder leiding van een vileine spelleider 
worden de deelnemers en hun gevoelens flink op de proef gesteld.  
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ZONDAG 12 JUNI | 11.15 UUR 
STUKGESPEELD toneel 12-15 jaar 
'Toen ik mij wilde ontmaskeren, zat het masker vast aan mijn gezicht'  
Fernando Pessoa  
Een groep acteurs, een filmset, een teenager film. Eerst loopt alles op rolletjes, 
maar dan gaan feit en fictie door elkaar lopen en wordt het levensgevaarlijk. Is er 
nog een weg terug?  
TRUE LOVE toneel 15-18 jaar 
Als kind oorlogje voeren is nogal leuk. Als volwassenen wat minder. Maar hoeveel 
oorlog voer je tussendoor? En met wie voer je allemaal oorlog? En met wie heb je 
vrede? En als je oorlog voert met iemand met wie je eigenlijk vrede hebt, hoe 
gaat dat dan? 

ZONDAG 12 JUNI | 15.15 UUR 
BLOEI toneel 12-15 jaar 
Een dorpje met allemaal bekenden. Allemaal mensen die het leuk hebben, met 
elkaar maar ook vooral met zichzelf. En dan komt er opeens, uit het niets een 
onbekende. En de onbekende is ook meteen onbemind. 
PUBERWRAAK toneel 12-15 jaar 
‘Ah wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Bekende, onbekende. Ja ja ja dat belooft 
wat. Jullie zijn nét op het goede moment gaan zitten, de puber wordt zo wakker 
dus dat is al een prachtig begin...’ 
 

ZONDAG 12 JUNI | 19.30 UUR 
HANSJE EN GRIETJE  musical 12-15 jaar 
Een modern sprookje over twee kinderen die weglopen van huis omdat ze zich 
niet begrepen voelen. Uiteindelijk komen ze erachter dat het klokje nergens tikt 
zoals thuis. 
HEADSPACE musical 12-16 jaar 
De moeder van Penelope is overleden en Penelope weet zich geen raad met haar 
gevoelens. In haar hoofd is het één grote chaos. Ze vraagt zich af hoe lang je 
erover doet om niet meer verdrietig te zijn.  


