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In de meivakantie speelt Rabarber de voorstelling ÉéndJe  
 
Een eigenwijs sprookje voor iedereen, geïnspireerd op 'Het lelijke eendje' van Hans Christian Andersen. 
 
In een land waar iedereen in de lente wordt geboren, komen Twee, Drie, Vier, Vijf, Zes, Zeven en Acht uit hun ei. 
En Één.  
De buurmannen en buurvrouwen van Één willen dat iedereen kiest. 
Ben je knoestig of fluffig? 
Dapper of lief? 
Vierkant of rond? 
Maar Één wil niet kiezen. 
Één wil spelen en de zon zoeken in het water! 
De buurmannen en de buurvrouwen begrijpen er niets van. 
Één blijft eigenwijs en verzint verhalen over ridders met gebreide jurken en prinsessen die hun eigen vlechten 
opeten.  
Lukt het Één vol te houden? Dwars door de zon en de kale bomen heen? 
 
ÉéndJe is een verhaal over vrij willen zijn in een wereld waarin alles al bepaald lijkt. 
Kom naar Theater Merlijn en beleef de avonturen van Één, een voorstelling voor meisjes én jongens.  
 
Kaarten reserveren: via www.rabarber.net of 070-3450996 
Leeftijd:  5+ 
Duur:   +/- 60 minuten (geen pauze)  
Speeldata:  3 t/m 9 mei 2015 
Locatie:  Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35, Den Haag 
Prijs:  € 11,00 voor volwassenen 
   € 7,50 t/m 18 jaar  

korting met Ooievaarspas mogelijk 
 
Alle speeldata en tijden:  
3, 4, 6, 7 en 9 mei  13.00 en 15.30 uur  
5 en 8 mei   11.00 uur 
 
Makers: 
Marjet Moorman: script en regie, Marne Miesen: muziek, Yoni Serlie: choreografie, Dorine van IJsseldijk: kostuums 
Vasilis Apostolatos: decor, Joost Kelderman: techniek en lichtontwerp, Roland Haufe: regie assistent, Miranda van 
der Kooy: productie, met dank aan Marcel Roijaards voor de script adviezen. 
De voorstelling wordt gespeeld, gedanst en gezongen door 23 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar.  
 
Thematisch aan de voorstelling bieden wij ook deze vakantie weer een toneelworkshop  (op  4, 5 en 7 mei) 
opgeven via www.rabarber.net    
 
 
------------------------------------------------------------------------- 

Voor meer informatie over de voorstelling, interviews en foto’s:   
Miranda van der Kooy via 070-3450996 of  06-26414064, miranda@rabarber.net 
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