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In de voorjaarsvakantie speelt Rabarber Kleine Sofie  
 
Sofie is héél nieuwsgierig. Ze wil alles weten over de Echte Wereld wat en daarbuiten is, in het verre heelal.  
Want waar gaan de sterren heen als het nacht is?  
Omdat Sofie ziek is, ligt ze al heel lang in bed en dat is zo saai. Ze verveelt zich!  
Dan, op een avond, als haar knuffels denken dat ze slaapt, wordt er in het poppentheater het toneelstuk ‘Wat er in 
het leven te koop is opgevoerd. Het is geschreven door Terror, de kat van Sofie, en alle knuffels en poppen spelen 
mee. Er is echter één speler te weinig en Sofie wil persé meedoen.  Dat is raar, want er spelen nooit mensen in 
poppentheaters!  Maar Sofie krijgt haar zin en komt terecht in een levensecht avontuur.  
Kom deze  voorjaarsvakantie naar Theater Merlijn en beleef de avonturen van Sofie met haar mee! 

 
Kaarten reserveren: via www.rabarber.net of 070-3450996 
 

Leeftijd:  5+ 
Duur:   +/- 1 uur en 10 minuten (geen pauze)  
Speeldata:  22 t/m 28 februari 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:  
22 februari  13.00 en 15.30 uur  
23 februari  13.00 en 15.30 uur  
24 februari  13.00 en 15.30 uur  
25 februari  13.00 en 15.30 uur  
26 februari  13.00 en 15.30 uur  
27 februari  13.00 en 15.30 uur  
28 februari  13.00 en 15.30 uur  
 
Makers: 
Monique Baas: regie, Martijn Bos: muziek, Patty Broese van Groenou: choreografie, Marjo van der Pols: kostuums 
Jeroen Vereecke en Marjo van der Pols: decor, Joost Kelderman: techniek en lichtontwerp, Miranda van der Kooy: 
productie 
 
Naast de voorstelling bieden wij deze vakantie ook een toneelworkshop (23-25 februari) aan in het kader van de 
voorstelling Kleine Sofie.   
 
   
------------------------------------------------------------------------- 

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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