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Sinterklaas en het verdwenen speelgoed
De Pieten zijn uiterst muzikaal dit jaar. Van een klarinet tot aan een ukelele tot aan een echte
pietenrap en heel wat geswing op muziek. Je zou denken: de sfeer zit er goed in bij de Pieten, maar
er is één probleem. Al het nieuwe speelgoed voor de kinderen is gestolen. Hoe komen de pieten in
vredesnaam aan nieuw speelgoed en durven de Pieten het aan Sinterklaas te vertellen?

Over de voorstelling
Het is bijna 5 december en de paniek slaat bij de Pieten behoorlijk toe. Want al het speelgoed van
Sinterklaas voor de kindertjes is verdwenen. Wat moeten de Pieten beginnen? Sinterklaas kan ieder
moment binnenkomen en niemand weet waar de cadeautjes zijn gebleven.
Is er misschien ‘s nachts door dieven ingebroken? Volgens een politiebericht is er in de buurt van de
speelgoedopslag van Sinterklaas een man gesignaleerd met een rode jas, broek en een korte witte
baard. Zou dit geheimzinnige figuur er iets mee te maken hebben? Hij had twee elfen met puntoren
bij zich.
Een echte sinterklaasvoorstelling voor iedereen vanaf 3 jaar.
Over Rabarber
Elk jaar maak de algemeen directeur van Rabarber, Rebecca van Leeuwen, de sinterklaasvoorstelling.
Deze schrijft ze speciaal voor Rabarber en wordt door de spelers van de vooropleiding het
‘Tussenjaar’ gespeeld. De sinterklaasvoorstelling is de enige voorstelling waarbij Rabarber al een
adviesleeftijd van 3+ geeft. Een voorstelling die zowel voor kleine kinderen als volwassenen een feest
is. Maar dit is uiteraard waar elke familieproductie van Rabarber voor staat.
Regie Rebecca van Leeuwen en Yoni Serlie| Tekst Rebecca van Leeuwen | Decor uitvoering Rached
Rekik| Licht en techniek Joost Kelderman | Productie Miranda van der Kooy | Backstage Melody
Akkerman | Met dank aan alle vrijwilligers
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Sinterklaas en het verdwenen speelgoed
Kaarten
Sinterklaas en het verdwenen speelgoed zondag 22 november t/m zaterdag 4 december 2019,
Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35, 2513 CM Den Haag
Aanvang: 12.00 uur en 14:00 uur
Kaarten: 7,50 euro| Rabarberpas of met kindergroepen v.a. 10 € 6,00 p.p.| Ooievaarspas 50%
korting
Reserveren: www.rabarber.net of 070-3450996.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie over de voorstelling, interviews, foto’s of de trailer: Moniek Valstar | 0631267371 |
moniek@rabarber.net. De persfoto’s zijn gemaakt door Nina Sondagh en zijn te vinden via
https://www.rabarber.net/blog/nieuws-pers-info/

