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Vanaf 22 november t/m 3 december speelt Rabarber de Sinterklaasvoorstelling 

 
PANIEK IN DE PIETENSCHOOL 
 
Dit jaar trakteert Rabarber haar jeugdige bezoekers op een internationale voorstelling met Pieten uit de hele 
wereld.  
 
Het is een drukte van belang op de Pietenschool. Er wordt flink geoefend om de nieuwe teksten van de 
liedjes uit het hoofd mee te kunnen zingen en natuurlijk is het heel belangrijk dat alle Pieten geweldig goed 
zijn in het inpakken van cadeautjes.   
Maar dan breekt er paniek uit: er komen rare geluiden uit de schoorsteen in de hoek van de klas…  
Wat is dat nou?  Beleef het mee bij de voorstelling Paniek in de Pietenschool van 22 november t/m 3 
december te zien in Theater Merlijn en op 30 november in Theater Dakota. 

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

Leeftijd:  3+ 
Duur:   circa 45 minuten (geen pauze)  
Speeldata:  22 november t/m 3 december 2014 
Locatie:  Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35 (Theater Dakota, Zuidlarenstraat 57) 
Prijs:  € 7,50 voor volwassenen en kinderen, korting met Ooievaarspas mogelijk 
 
Alle speeldata en tijden  van Paniek in de Pietenschool:  
Zaterdag 22 november  11.00 uur en 13.30 uur   Theater Merlijn 
Zondag 23 november   11.00 uur en 13.30 uur   Theater Merlijn 
Woensdag 26 november  13.30 uur en 16.00 uur   Theater Merlijn 
Zaterdag 29 november   11.00 uur en 13.30 uur   Theater Merlijn 
Zondag 30 november  14.00 uur en 16.00 uur   Theater Dakota 
Woensdag 3 december   13.30 uur en 16.00 uur  Theater Merlijn 
 
Rondom deze voorstelling bieden wij ook een theater workshop aan.  
Workshops: 
Zaterdag 22 november  10.00-10.45 uur 
Zondag 23 november   10.00-10.45 uur 
Woensdag 26 november  12.30-13.15 uur 
Zaterdag 29 november   10.00-10.45 uur 
Woensdag 3 december   12.30-13.15 uur 
 

Theaterworkshop: 
Wordt de beste hulp-piet van Sinterklaas. Tijdens deze workshop leer je alles wat je nodig hebt om de beste     
hulp-piet van Sinterklaas te worden. Voor iedereen van 4-8 jaar. Prijs: € 7,50. 
 
------------------------------------------------------------------------- 

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