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Gave activiteiten & een kijkje achter de schermen!

Gave activiteiten & een kijkje achter de schermen!

tickets vanaf € 6,25



Kinderopvang Doomijn verzorgt gratis kinderopvang voor 

de jongere kinderen aanmelden via orpheus.nl/theaterdagKinderopvang Doomijn verzorgt gratis kinderopvang voor 

aanmelden via orpheus.nl/theaterdag

Bestel je tickets via orpheus.nl/theaterdag of bel 055 527 03 00

Het Zandkasteel
De peutertelevisieserie Het Zandkasteel is de laatste jaren erg 
populair geworden en uitgegroeid tot een heuse theaterhit. 
Na het succes van de vorige shows is Op de piratenboot wederom 
een interactieve en leerzame familievoorstelling. De show zit 
boordevol gelijknamige liedjes en de kinderen in de zaal worden 
uitgenodigd om mee te zingen, dansen en bewegen. Na de 
voorstelling mogen de kinderen op het toneel komen en kunnen 
ze samen met Koning Koos, Prinses Sassa en Toto op de foto.

RABOBANKZAAL | 14:00 & 16:00 UUR | 1e €11,25 / 2e €6,25

Jabber
Jabber is een voorstelling over vier vogels en één nest, in een 
taal die niemand kan verstaan. Maar wat nou als we elkaar niet 
verstaan, en toch begrijpen? Dan zijn we voor je het weet, geen 
vreemde vogels voor elkaar. Jabber is een jabbertalkopera voor de 
hele familie die, zoals het hoort bij vogels, geheel wordt gezongen.

HANOSZAAL | 13:30 & 15:30 UUR | €8,75

Ridder Florian
Ridder Florian is niet bepaald een held. Behalve voor draken is 
hij ook bang voor stoere ridders, boze buurmannen en slapen 
in het donker. Vandaag heeft Florian er genoeg van. Hij wil niet 
meer bang zijn! Maar hoe doe je dat? Er is maar één oplossing: 
op bezoek gaan bij het oude vrouwtje. Oei, bij die gedachte alleen 
al staat Florian te trillen op zijn benen. Zal hij het durven? Een 
humoristische muzikale voorstelling om bij te giebelen en griezelen.

ALTIOSZAAL | 13:30 & 15:30 UUR | €8,75
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