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Deze	  kerstvakantie	  speelt	  Rabarber	  	  	  	  	  PETER	  PAN	  	  
	  
In	  1902	  wordt	  er	  voor	  het	  eerst	  geschreven	  over	  Peter	  Pan.	  	  Nu,	  112	  jaar	  later,	  speciaal	  voor	  de	  traditionele	  groots	  
opgezette	  kerstvoorstelling	  van	  Rabarber,	  opnieuw	  en	  eigentijds	  verteld	  door	  David	  Geysen	  (acteur	  en	  regisseur	  bij	  
Toneelgroep	  De	  Appel).	  	  Peter	  Pan	  	  is	  alweer	  zijn	  vijfde	  kerstproductie	  script	  in	  opdracht	  van	  Rabarber.	  
	  
Wie	  kent	  hem	  niet?	  	  Peter	  Pan,	  de	  jongen	  die	  niet	  op	  wil	  groeien	  en	  wiens	  motto	  is	  	  ‘Elke	  minuut	  in	  bed	  is	  een	  
minuut	  geen	  avontuur	  beleefd!’	  	  	  	  	  	  
Op	  een	  nacht	  ontmoet	  hij	  Wendy	  en	  haar	  broertjes	  en	  	  neemt	  ze	  mee	  naar	  Nimmerland,	  	  waar	  ze	  kennismaken	  met	  
Tinkelbel,	  de	  verloren	  kinderen	  en	  de	  mooie	  zeemeerminnen.	  	  
Ze	  spelen	  gevaarlijke	  spelletjes	  met	  de	  indianen	  en	  zeer	  gevaarlijke	  spelletjes	  met	  de	  piraten	  met	  als	  aller	  aller	  
gevaarlijkste	  piraat	  natuurlijk	  	  'Kapitein	  Jacobus	  Haak'	  !	  
	  
Beleef	  het	  deze	  kerstvakantie	  mee	  in	  Theater	  aan	  het	  Spui!	  	  	  	  
Een	  magische	  en	  zeer	  luchtige	  avonturenvoorstelling	  voor	  iedereen	  met	  een	  jong	  hart;	  gespeeld,	  gezongen	  en	  
gedanst	  door	  28	  talentvolle	  jongeren	  van	  Rabarber.	  
	  

Kaarten	  reserveren:	  via	  www.theateraanhetspui.nl	  of	  070-‐3465272	  
Leeftijd:	  	   5+	  
Duur:	  	   	   +/-‐	  1	  uur	  en	  15	  minuten	  (geen	  pauze)	  	  
Speeldata:	  	   26	  december	  2014	  t/m	  3	  januari	  2015	  
Locatie:	  	   Theater	  aan	  het	  Spui,	  grote	  zaal,	  Spui	  187,	  Den	  Haag	  
Prijs:	   	   €	  15,00	  voor	  volwassenen	  
	  	   	   €	  9,00	  t/m	  18	  jaar	  	  

korting	  met	  Ooievaarspas	  mogelijk	  
	  
Alle	  speeldata	  en	  tijden:	   	  
26	  december	   	   13.00	  uur	  en	  16.00	  uur	  
27	  december	   	   16.00	  uur	  	  
28	  december	   	   13.00	  uur	  en	  16.00	  uur	  	  
29	  december	   	   13.00	  uur	  en	  16.00	  uur	  	  
30	  december	   	   13.00	  uur	  en	  16.00	  uur	  	  
31	  december	   	   13.00	  uur	  	  
2	  januari	   	   13.00	  uur	  en	  16.00	  uur	  	  
3	  januari	   	   13.00	  uur	  	  
	  
Makers:	  
Jeroen	  de	  Graaf:	  regie,	  	  David	  Geysen:	  script,	  	  Marne	  Miesen:	  muziek,	  	  Yoni	  Serlie:	  choreografie,	  	  	  
Marjo	  van	  der	  Pols:	  kostuums,	  	  Anouk	  van	  Schie:	  decor,	  	  Inu	  Goossens:	  zangrepetitor,	  
Jordan	  Tuinman:	  lichtontwerp	  en	  technische	  supervisie.	  	  
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Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  voorstelling,	  interviews	  en	  foto’s:	  	  	  
Miranda	  van	  der	  Kooy	  via	  070-‐3450996	  of	  	  06-‐26414064,	  miranda@rabarber.net	  
	  
Trailer:	  https://www.youtube.com/watch?v=fDliMAXsyEo	  	  
	   	   	  
Behind	  the	  scenes	  van	  Peter	  Pan	  –docu	  serie:	  https://www.youtube.com/watch?v=-‐GEl5yFw6io#t=76	  	  	  	  


