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Sinterklaas Superster
Sinterklaas is altijd een graag geziene gast in Theater Merlijn
Den Haag – Ook dit jaar speelt Rabarber weer een speciaal nieuw geschreven Sinterklaasvoorstelling.
‘Sinterklaas Superster’ is te zien in Theater Merlijn van 24 november t/m 2 december 2018 en is geschikt voor
kinderen vanaf 2 jaar.
Na afloop van de voorstelling kunnen alle kinderen Sinterklaas natuurlijk een handje geven en eventueel met hem
en de Pieten op de foto gaan.
Meester Piet heeft zijn Pietenklas opgegeven voor een grote talentenshow: Every Piet Got Talent. Maar hebben
de Pieten wel talent? En wat vinden Sinterklaas en de kinderen in de zaal ervan?
En wie is er eigenlijk de echte superster: Piet of Sinterklaas?
Kom met je mooiste Pietenmuts op naar Sinterklaas Superster of maakt je eigen muts bij ons in de foyer.
Sinterklaas Superster is een vrolijke interactieve voorstelling vol spel, dans en zang.
Sinds 2012 maakt en speelt Rabarber een voorstelling ter gelegenheid van Sinterklaas, destijds de eerste
Sinterklaas theaterproductie met een écht verhaal. Rebecca van Leeuwen (algemeen directeur Rabarber) schrijft
hiervoor jaarlijks een nieuw script aan de hand van actuele en maatschappelijke thema’s die nu relevant zijn, ook
doet Rebecca de regie in samenwerking met Yoni Serlie (choreografie). Het resultaat is altijd een vrolijke
interactieve voorstelling die alle jonge kinderen aanspreekt.
Sinterklaas Superster speelt in Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35, Den Haag
24 nov tm 2 dec 2018
Zaterdag en zondag om 12.00 en 14.00 uur
Woensdag om 14.00 en 16.00 uur
Prijs
€ 7,50 / pp voor alle leeftijden
Korting met Ooievaarspas (50%)

Reserveren
www.rabarber.net of 070 3450996
EINDE BERICHT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOOT VOOR REDACTIE

Voor meer informatie over de voorstelling, interviews en foto’s
Karin Lucet via 070-3450996 of 06-24641824 of karin@rabarber.net

Rabarber is al ruim 33 jaar dé theaterschool van Den Haag en omstreken. Er is voor iedereen vanaf 6 jaar elke dag van de week, een
passend programma. Van basisgroepen voor beginnende kinderen en productiegroepen voor tieners tot (voor)opleidingen voor jongeren en
jongvolwassenen die van theater hun beroep willen maken. Met gemiddelde 20 producties per jaar is Rabarber de grootste aanbieder van
jeugd- en jongerentheater in Den Haag.
Bilderdijkstraat 35 2513 CM Den Haag www.rabarber.net

