
Overzicht voorstellingen
een Huis voor Harry 

23 januari t/m 2 februari

Het Kleine Theater
Harry is altijd binnen
Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen 
Hij rent achter haar aan
en raakt hopeloos verdwaald
Hoe komt hij nu weer thuis?

Een spannend en grappig verhaal verteld en gespeeld door Nina van Koppen van 
Het Kleine Theater.

Theater / 35 min. / Max. 80 Toeschouwers / Leeftijd 2+ 
€ 490,00 incl. reiskosten, excl. 6 % BTW / 2 voorstellingen op 1 locatie € 750,-

Katiuscia Principato
Verdwaald
Harry kom je buiten?
Harry kom je spelen?
Harry blijf niet binnen wat het is hier veel te leuk
Vera en Harry spelen tikkertje, maar dan raakt Harry de weg kwijt en zoekt hij z’n huis. 
Net zag hij het nog... Zullen we hem helpen?

Katiuscia heeft ook voor deze nationale voorleesdagen weer een leuke muzikale voorstelling 
gemaakt voor kinderen vanaf 2 jaar. Eerder maakte ze “Geitje”,  “WALvis” en “Ssst, de tijger slaapt”.

Muziektheater / 40 minuten / Max. 80 toeschouwers onversterkt / Leeftijd van 2 +
€ 490,- incl. reiskosten, excl. 6% BTW. 2e voorstellingen op dezelfde locatie €750,-

Lot Lohr
Een van de beste voorlezers van Nederland, Sesamstraat actrice Lot Lohr (Lot), 
komt speciaal voor de voorleesdagen op locatie voorlezen. 
Natuurlijk staat het boek Een huis voor Harry centraal.

Muziekth

Muziektheater / 40 minuten / Max. 80 toeschouwers onversterkt / Leeftijd van 2 + 
€ 350,- excl. reiskosten, en excl. 6% BTW. 2e voorstellingen op dezelfde locatie €550,-

Meer informatie:
Bel of mail voor meer informatie: 
020-6366860 | info@vanaf2.nl 

Een huis voor Harry
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem 
vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. 
Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis? 
Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar 
hoofdpersonage: de dikke kater Harry met het kleine hartje, die op zoek 
moet naar een nieuw huis.

Verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2019. 
Het prentenboek zal centraal staan tijdens 
De Nationale Voorleesdagen.

De Toren van Geluid
In deze intieme voorstelling zien we Harry; een tevreden huiskat die graag binnen is.
Het huis is groot genoeg en Harry heeft niet zo veel nodig…
Maar wist je dat er maar één vlinder nodig is om dat te vergeten?

Met veel plezier neemt De Toren van Geluid de kinderen mee in dit kleine, muzikale avontuur over 
het grote (on)bekende. Het gezelschap maakte met veel succes meerdere voorstellingen rondom 
de  bekende poezen ‘Pim & Pom’ en de voorstelling ‘Ssst! De tijger slaapt’ (prentenboek van het jaar 
2018).

Muziektheater / 40 min. / max. 100 toeschouwers / Leeftijd 2+ 
€ 490,00 incl. reiskosten, excl. 6 % BTW / 2 voorstellingen op 1 locatie € 750,-

Ton Meijer
Theaterduizendpoot Ton Meijer gaf jarenlang  dramalessen en speelde in diverse films, 
tv-series en toneelstukken. Hij heeft hij een eigen, vrije speelstijl ontwikkeld, waarbij de 
kinderen een levend onderdeel van de voorstelling zijn. Niets hoeft, veel mag.
 
Naast alle voorstellingen die Ton over de hele wereld speelt, komt hij in januari weer een 
speciale voorstelling spelen naar aanleiding van het Prentenboek van het jaar. 
Dit jaar wederom met klassieke muziek en veel interactie met de kinderen. 
Het blijft een heerlijke uitdaging om voor peuters te spelen die hij met plezier aangaat! 
 

Muziektheater / 40 minuten / Max. 80 toeschouwers onversterkt / Leeftijd van 2 + 
€ 490,- incl. reiskosten, excl. 6% BTW. 2e voorstellingen op dezelfde locatie €750,-

klik hier

mailto:info%40vanaf2.nl?subject=

