Bella Botjes Liedjes Reis
Op zoek naar een mooie en intieme kindertheatervoorstelling?
Stichting Verberg brengt ‘Bella Botjes Liedjes Reis’, speciaal gemaakt voor kinderen
tussen de 3 en 6 jaar oud (bij benadering). Bij voorkeur zijn de voorstellingen voor
groepen die tussen de 35-50 man groot zijn. De voorstelling duurt ongeveer 40/45
minuten en bestaat uit talloze overbekende oud-Hollandsche kinderliedjes. Tussen de
liedjes door wordt de verhaallijn verteld. Kinderen kunnen natuurlijk meezingen en
meedenken met het verhaal. Het is een interactieve voorstelling.
De productie is in te kopen voor €150,00 all-in en wordt dan gespeeld op uw locatie,
compleet met licht, geluid en voorafgaand gestuurde liedteksten
en verdere documentatie.

Het verhaal
Je kent vast wel Berend Botje. Die van met dat bootje,
waarmee hij naar Zuidlaren voer? Toch? Zie je wel! Nou, die
Berend – en dat weet bijna niemand- had ook een zusje. Bella.
Toen Berend op reis ging, vertrok hij moederziel alleen. Bella
bleef waar ze was, want ze was een beetje bang om op reis te
gaan. Maar na een tijdje begon Bella haar broertje toch wel
te missen. En op een dag gaat Bella dapper op reis om haar
broertje te vinden…..

Ook de langste reis begint met één enkele stap
Het verhaal gaat over durf en dat je zoveel dingen meer ervaart als je een stap durft te
zetten. Als je altijd maar op één plek blijft, zul je nooit iets nieuws ontdekken, nooit
nieuwe mensen leren kennen en weet je uiteindelijk ook niet wat er in jou zelf schuilt.

De makers
‘Bella Botjes Liedjes Reis’ is een productie van Stichting Verbergh
(www.stichtingverbergh.nl). Stichting Verbergh bestaat sinds 2015 en richt zich op het
aanbieden van culturele evenementen in het algemeen en het maken van
theatervoorstellingen en organiseren van literaire bijeenkomsten in het bijzonder.
Uitvoerend producenten zijn Walter Vermeer en Anneke Helder. Zij werkten voor het
eerst samen in 2016 aan de productie ‘1001 nachten’.
De voorstelling wordt gespeeld, verteld en gezongen door Dosha Schuring-Kentie.

Inkopen en/of meer informatie?
Ga naar www.stichtingverbergh.nl of stuur een mail naar stichtingverbergh@gmail.com.

’Bella Botjes Liedjes Reis’ wordt mede mogelijk gemaakt door

