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‘Once upon a time’
Kerst in het Wilde Westen
Beleef spannende avonturen met cowboys, waan je in de prairie en laat je wegblazen door singing
tumbleweeds. Zie en hoor het kerstverhaal, verteld door cowboys. Droom je grootste dromen in
het opbouwende New York City. Laat je verrassen door sneeuw op de cactussen en wees je bewust
van wonderen. Sluit dansend aan bij de linedance en wees wachter van de tijd, zodat alles bij het
oude blijft. Ontdek de nieuwste kerstproductie van Rabarber: ‘Once upon a time’.
Rabarber betreedt in de kerstvakantie het toneel van Theater aan het Spui met de allereerste
kerstwestern ooit. ‘Once upon a time’ is speciaal voor Rabarber geschreven. Op 26 december speelt
de cast van 40 Rabarberspelers haar wereldpremière met de winterse kerstwestern ‘Once upon a
time’ en viert daarmee kerst in het Wilde Westen.
‘Once upon a time’ bevat een groot stuk geschiedenis van het toenmalige Amerika. Zo gaat het over
het opbouwende New York City en de poort die naar het westen wordt gelegd. De stoomtrein die
dwars door heel Amerika moet gaan. Daar waar New York nog in de kinderschoenen staat, maar wel
grootser dan groots zal worden. Over het Wilde Westen en de leefwijze van cowboys met onder
andere bankovervallen die gepleegd worden en vrouwen die in macht zijn. En daar waar ze in de
prairie nog niet eerder van Kerstmis hebben gehoord.
New York City, 1962.
“Je moeder moest eens weten... Dat ik ooit een cowboy was, het liefje van een gangster. Ik reed paard
en beroofde een bank. Iedereen kende mij in het Wilde Westen. Maar dat is lang geleden... Oud en
nieuw. Jij en ik. Als overmorgen mijn licht uitgaat, had je dan gedacht: damned, ik had Granny’s
verhaal willen horen?”
Over de voorstelling
‘Once upon a time’ gaat over het wonderlijke verhaal van Maggie Smith. Maggie verkleedt zich als
jongen, noemt zich Billy the Kid en zet het Wilde Westen op z’n kop. Samen met cowboys beleeft ze
spannende avonturen. Midden in de prairie leert ze hen naar de sterren te kijken en vertelt ze over
het wonder van kerst. Zal er voor het eerst sneeuw op de cactussen vallen? Beginnen zelfs de
stoerste mannen 'Dreaming of a white Christmas' te zingen?
‘Once upon a time’ is een muzikale en betoverende familievoorstelling voor iedereen vanaf 5 jaar.
Over Rabarber
Het is al meer dan drie decennia traditie in Den Haag: Dé Kerstproductie van Rabarber in Theater aan
het Spui voor de hele familie. Deze traditionele familievoorstelling in de kerstvakantie is de
allergrootste is. Rabarber werkt alleen met professionele theatermakers en vormgevers, waardoor
de jonge performers zich serieus genomen voelen en daardoor zichzelf en elkaar ‘tot grote hoogten’
brengen. ‘Once upon a time’ is de zesde Rabarber Kerstproductie van regisseur Jeroen de Graaf.
Eerder regisseerde hij De onvoorstelbare avonturen van de Baron van Münchhausen, Peter Pan,
Tarzan, Het Zwanenmeer en vorig jaar De Sneeuwkoningin. Jeroen werkt ook dit keer weer samen
met tekstschrijver Marcel Roijaards.
De kerstproductie speelt maar liefst twee weken lang, twee maal per dag, in de grote zaal van
Theater aan het Spui. Kerst in het Wilde Westen, hoe zou dat eruit zien? Wie in de kerstvakantie de
nieuwste familievoorstelling van Rabarber, ‘Once upon a time’ bezoekt, komt het te weten!
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‘Once upon a time’
Kerst in het Wilde Westen
Kaarten
‘Once upon a time’: donderdag 26 december t/m vrijdag 3 januari 2019, Theater aan het Spui, Spui
187, 2511 BN Den Haag
Aanvang: 13.00 uur en 16:00 uur
Kaarten: kinderen € 10 | volwassenen € 15 | Rabarberpas of met kindergroepen v.a. 10 € 7,50 p.p.|
Ooievaarspas 50% korting
Reserveren: www.rabarber.net of 0900 3456789
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie over de voorstelling, interviews, foto’s of video’s of het bijwonen van een
repetitie of de voorstelling: 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/

