
Theatervoorstelling

door Mariska Simon met magisch pop up decor-

Vanaf oktober 2019 speelt de nieuwe muzikale theatervoorstelling ‘Alice in 
Wonderland’ van Mariska Simon in de Nederlandse theaters. Deze bij-
zondere solovoorstelling, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, zal ruim 40 
keer door heel Nederland te zien zijn. Meer dan 150 jaar geleden schreef Le-
wis  Carrol het boek Alice’s adventures in Wonderland. Inmiddels is het een 
klassieker. Deze voorstelling is een eigentijdse en eigenzinnige bewerking van 
dit tijdloze verhaal. De illustraties van het levensgrote pop-up decor zijn van 
Gouden Penseel-winnares Floor Rieder, die met haar bewerking van Alice de 
Libris-prijs won voor het mooiste boekomslag. In deze magische wereld speelt 
en vertelt Mariska Simon het avontuurlijke en inspirerende verhaal van Alice. 
Door de eenheid van spel, muziek en decor ontstaat een betoverende ervaring 
die kinderen niet snel zullen  vergeten. We’re all mad here is het bekende citaat 
uit Alice in Wonderland en deze boodschap weet Mariska als geen ander te 
vertolken.

Componist Ward Veenstra schreef samen met Mariska de soundtrack voor 
deze voorstelling.  De regie is in handen van Mark Haayema. Rianne van 
Duin, maker van vele pop-up boeken, verzorgde de ingewikkelde pop-up tech-
niek van het decor.

Over Mariska Simon
De veelzijdige theatermaakster Mariska Simon is gespecialiseerd in het  maken 
van originele voorstellingen gebaseerd op kinderboeken. Eerder maakte zij 
met succes de voorstelling Het Muizenhuis, Knofje, Ezel en Beer en De water-
prinses.

Credits
Regie: Mark Haayema, Spel: Mariska Simon, Concept: Mark  Haayema & 
 Mariska Simon, Lichtplan: Wouter Moscou, Decor: Simon Speelt Producties,   
Muziek: Ward Veenstra en Mariska Simon, Pop-up techniek: Rianne van Duin, 
Kostuum: Dorine van IJsseldijk, Techniek: Youri Weezenaar/Marij Heintz. 
Mede mogelijk gemaakt door de 90 donateurs via de Voor de  Kunst crowdfun-
ding campagne. Producent: Klein Amsterdam  Producties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Bureau Vanaf2, Peter Lanting, peter@vanaf2.nl, 020 6366860
Klein Amsterdam Producties, Kajsa Blomberg, kajsa@kbizz.nl, 06 22403955
Gottmer Uitgevers, Ineke Boerrigter, ib@gottmer.nl, 023 5411634

De speellijst is te vinden op:  http://www.kleinamsterdamproducties.nl/
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