aanbod binnen het thema

gi-ga-groen!
5 oktober t/m 16 oktober 2022

Ga mee op gi-ga-groen avontuur met Vanaf2: van diep in de zee tot de
bossen van Australië en zelfs helemaal naar de maan! Ook dit jaar bieden we
jeugdtheatervoorstellingen die aansluiten op het thema van de Kinderboekenweek
voor kinderen vanaf 2 jaar! Neem vrijblijvend contact met ons op voor uitgebreid
advies of een vrijblijvende optie, via 020-6366860 of info@vanaf2.nl!

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% btw.

4-7

vanaf2 producties

egalus

40 min

Ook in 2022 gaat Vanaf2 Producties aan de slag met het
Prentenboek van de Kinderboekenweek. De eer gaat dit jaar
naar illustrator Marije Tolman. In haar werk speelt de natuur
altijd de hoofdrol - een perfecte match met het thema van de
Kinderboekenweek dus. Egalus gaat over een rommel-prikkende
egel, die ons laat beseffen hoe wondermooi en waardevol onze
natuur is!

discipline n.t.b.
capaciteit 150.
speelvlak 4 x 4 x 3 meter
Vanaf2 Producties maakte al eerder voorstellingen op basis van het
prijs € 850,- (1x) of
prentenboek van de Kinderboekenweek, waaronder André het
€ 1250,- (2x) excl. 10% AR
astronautje, Robbie & Roef en Dromer.

4-7

vanaf2 producties

koos & moos

45 min

Koos de Koala is vanuit het verre Australië naar
Nederland gekomen om kinderen lichtvoetig in
aanraking te brengen met de grote milieuthema’s.
Dit doet hij samen met zijn mensenvriend Moos.
Onze aarde het best een beetje zwaar, maar
de meeste mensen weten niet precies wat er
discipline poppentheater
precies aan de hand is en wat ze eraan kunnen
capaciteit 200 (scholen in overleg)
veranderen…
In deze vrolijke voorstelling laat Koos ons zien
dat je zelf meer kan doen dan je denkt! Zo gaan
ze samen voor een groene aarde.

speelvlak 8 x 6 x 3 meter
(inschatting)
richtprijs € 1250,- (1x) of € 1750,(2x) garantie excl. 10% AR

klein amsterdam producties

boer boris is de baas
Boer Boris komt naar het theater! In Boer Boris is de
baas komen twee technici met een wel heel bijzondere
landbouwmachine naar het theater... Ondertussen
verschijnen Boer Boris, de boerderijdieren, het prachtige
landschap en zelfs de vogelverschrikkers in geïllustreerde
vorm ten tonele.

4-7

50 min

discipline theater
capaciteit
250
(op school 150)
Een voorstelling over identiteit en oorzaak en
speelvlak
8 x 8 x 4 meter
gevolg. Gebaseerd op de succesvolle prentenboeken
prijs
€
1350,(1x)
of
€ 1950,- (2x)
reeks van Ted van Lieshout en Philip Hopman,
garantie
excl.
10% AR
die dit jaar 10 jaar bestaat!

aanbod binnen het thema

joes

hé koe, waar ga jij naartoe?
Koe verveelt zich. Ze is het geloei moe en wil wel eens wat
anders eten dan gras. Koe duikt in de rivier om iets nieuws te
ontdekken. Maar als koe ver van huis is, is het water wel erg
koud en diep. Ze mist haar warme bed van stro. Komt koe
weer veilig thuis?

4-8
40 min

discipline interactief

muziektheater
Een vrolijke voorstelling gebaseerd op het gelijknamige
capaciteit 150
prentenboek van Joes. Voor iedereen die zin heeft in een
loeigoeie voorstelling! Na afloop mag je zelfs BOE roepen! speelvlak 2 x 6 x 3 meter
Het prentenboek is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van
koe Leonarda 12, die tijdens de watersnoodramp van juli 2021 in
Limburg 100 km door de Maas zwom.

5-10

daan draait

grrr.. oen!
Samen met Arie Vontura gaan we de wereld rond
om onze planeet een handje te helpen. Met het
gi-ga groen team zullen we het plastic monster
verslaan. We planten bomen zodat je het bos weer
kunt zien en leren hoe we, net als rupsjes, kunnen
transformeren!
Grr..oen! Is een muzikale quiz, beeldend avontuur
en een interactieve theatervoorstelling in één.
De voorstelling maakt gebruik van Silent Disco
koptelefoons en kan daardoor (bijna) overal spelen.

prijs € 600,- (1x)
of € 900,- (2x)
uitkoop excl. 10% AR

30 min

discipline interactief theater
capaciteit max. 35 kinderen per
sessie en in een
gemengde sessie max. 100
bezoekers locaties overal
speelvlak 5 x 4 x 4 meter
prijs € 800,- uitkoop voor
3 sessies op 1 locatie

2-5

rauher engel

diep in zee

40 min

In Diep in Zee wordt het publiek geprikkeld om al hun
zintuigen open te stellen om op ontdekkingsreis te gaan een
magische onderwaterwereld. Laat je onderdompelen tussen
de vissen, planten en alle andere onderwaterwezens. Wat
ligt er nog allemaal verborgen in de diepte van de oceaan?
Dagmar Chittka van Rauher Engel combineert dans, muziek
en overhead projecties tot een interactieve voorstelling voor
iedereen vanaf 2 jaar.

dagmar chittka / rauher engel

minmeerzee

Kijk! De vrouw uit de zee! Ze komt naar je toe… Hoor je
in overleg dat geluid? De golven worden steeds groter.
Wat is zij lang! En wat een prachtige jurk. Wat zit er toch
allemaal in? Zie je het? Ze kan niet alleen mooi dansen,
maar ook praten. Beantwoord je haar vragen voordat
ze weer in zee verdwijnt? Dagmar maakt al ruim 10 jaar
danstheatervoorstellingen voor de allerkleinsten.
Een mix van beweging, dans, spel en schoonheid.
Verfrissend en eigenzinnig. Al jaren houdt zij zich bezig
met duurzaamheid, wat resulteerde in deze solo loopact
die kinderen inspireert om van afval iets moois te maken.

discipline dans,
beeldend theater
capaciteit 100
speelvlak 6 x 6 x 3 meter
prijs € 750,- (1x) of
€ 950,- (2x) uitkoop

2-100

30 min

discipline walking act
capaciteit onbeperkt
speelvlak 10 x 10 x 4 meter
prijs € 800,- uitkoop
voor 3 sessies op 1 dag

aanbod binnen het thema

4-8

katiuscia principato

gi-ga-groen!
Katiuscia maakt speciaal voor de
Kinderboekenweek weer een muzikale
voorstelling geïnspireerd op het thema van de
Kinderboekenweek.
Katiuscia heeft inmiddels jarenlange ervaring
met het spelen in bibliotheken tijdens de
voorleesdagen en Kinderboekenweek en weet
als geen ander wat werkt in deze setting.

35 min

discipline muziektheater
capaciteit 80
speelvlak 3 x 3 x 3 meter
prijs € 550 (1x), 850,- (2x) of 1100,(3x) uitkoop excl. 10% AR

klein amsterdam producties

andré het astronautje

In André het astronautje leert het publiek alles over de ruimte:
Hoe word je een goede astronaut? Moet je weten waar de
planeten staan? En hoe kom je daar eigenlijk, in de ruimte?
Deze tekstloze solovoorstelling heeft de afgelopen jaren
al vele harten veroverd en komt zowel in het theater als
op school en in de bibliotheek goed tot zijn recht. Een
buitenaards avontuur met een belangrijke boodschap:
zorg goed voor onze aarde!
Gebaseerd op de ervaring van astronaut André
Kuipers en de gelijknamige boekenreeks.

kleurfeest

het kleurfeest

4-8

45 min

discipline theater
speelvlak 6 x 5 x 3 meter
capaciteit 150 (op
school in overleg)
prijs € 850,- (1x) of € 1250,(2x) uitkoop excl. 10% AR

2-10

dagdeel

Hoe groen is gras? Hoe groen is een krokodil? Hoe
groen is een stoplicht? Hoe groen is een vliegtuig?
Hoe groen zijn bietjes?
Stap samen met Het Kleurfeest in een wereld waarin we
alles groener maken. Samen met tekenaars Gerard de
discipline muziek, tekenen
Bruyne en José Vingerling tekenen en kleuren kinderen
capaciteit in overleg
een supergrote tekening. Luisterend naar evergreens
speelvlak in overleg
uit de popgeschiedenis, gezongen en gespeeld door
prijs € 675,- uitkoop
Maarten Teekens.
voor 3 x 30 minuten

nog meer (prenten)boeken!

klein amsterdam producties

professor s.

Een nieuwe boektitel voor 6+! Professor S. reist
met zijn laboratorium door heel het land. Hij meet
zijn ademhaling en hartslag en brengt een muzikale
machine zijn hersenen in beweging. Maar dan
ontstaat er kortsluiting en komt hij een rollercoaster
van emoties en fysieke veranderingen terecht!
Wordt hij zijn brein weer de baas? Een muzikale
en humoristische voorstelling gebaseerd op de
kinderboekenserie van Erik Scherder, Fred Diks en
Mariëlla van de Beek.

de toren van geluid

superjuffie!

Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje
in Superjuffie. Zodra ze een hap van haar krijtje
neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een
tornado door de lucht. Zo redt ze alle dieren net op
tijd! Al snel ontdekken haar leerlingen en Hakim, de
conciërge, haar bijzondere gave.
Gelukkig beloven ze niets tegen de strenge
directeur te zeggen. Ondertussen gebeuren er
hele vreemde dingen in de stadsdierentuin...
Komt Superjuffies hulp op tijd?

gi-ga-groen!
5 oktober t/m 16 oktober 2022

heeft u nog vragen?
We helpen u graag verder met uw keuze.
Bel of mail voor meer informatie:
020-6366860 | info@vanaf2.nl.

6-12

50 min

discipline theater
capaciteit 150 (theater)
120 (overige locaties)
speelvlak 6 x 4 x 3 meter
(inschatting)
prijs € 850,- (1x) of € 1250,- (2x)
uitkoop excl. 10% AR

5-10

50 min

discipline muziektheater
capaciteit 350
speelvlak 7 x 7 x 5 meter
prijs € 1500,- (1x) of € 1950,- (2x)
garantie excl. 10% AR

