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Het broer & zus sprookje
De makers van de succesvolle familievoorstelling ‘Het Circus’ zijn terug met een nieuwe
voorstelling! Dit maal met een sprookje die losjes is gebaseerd op ‘De twaalf broers’ van de
gebroeders Grimm. De gehele voorjaarsvakantie is bij Rabarber ´Het broer & zus sprookje´ te zien.
Een cast van 21 Rabarberspelers speelt van 23 februari tot en met 29 februari twee maal per dag ‘Het
broer & zus sprookje’ in Rabarbers eigen Theater Merlijn. Met professionele makers is het bestaande
sprookje van de gebroeders Grimm omgetoverd tot een echte Rabarbervoorstelling voor iedereen
vanaf 4 jaar.
Over de voorstelling
Trix woont in een paleis samen met haar vader, de koning.
Dat lijkt leuk, maar het is heel stom.
Haar vader wil dat ze zo snel mogelijk koningin wordt,
maar Trix wil dat helemaal niet!
Ze droomt van twaalf jongens, rennend door het bos.
Trix zou wel mee willen rennen, maar wie zijn die jongens?
Op de gekste plekken vindt ze jongenshemden, onder haar bed, achter haar vaders troon..
Twaalf jongens, twaalf hemden…
Op een dag besluit Trix op zoek te gaan, ze stapt zomaar het bos in.
Helemaal alleen! Zal ze de twaalf jongens vinden?
Een grappig en spannend sprookje vol koningen, koninginnen, heksen en feeën!
Over Rabarber
Na de grootste familievoorstelling ´Once upon a time´ in de kerstvakantie is Rabarber terug met een
nieuwe voorstelling voor in de vakantie. Het is traditie dat er elke schoolvakantie een voorstelling van
Rabarber te zien is. Deze wordt gemaakt door professionele makers en jonge Rabarberspelers. Naast
dat er genoten kan worden met het hele gezin van de nieuwe productie, is er ook wat te doen. In de
voorjaarsvakantie kun je meedoen aan de maakweek. In deze maakweek maak je onder begeleiding
van een docerend theatermaker van Rabarber een voorstelling. Aan het eind van deze week, toon je
de zelfgemaakte voorstelling aan vrienden en familie. Voor iedereen vanaf 8 jaar tot en met 12 jaar.
Opgeven kan nu en vol is vol: rabarber.net.
Regie Nina Sondagh tekst en muziek Marjet Moorman choreografie Annoushka Claassens Zang Inu
Goossens Decor Vasilis Apostolatos Kostuum Caterina Pavan Kostuum assistent Melody
Akkerman Licht & techniek Joost Kelderman Regie- en productieassistent Kaja
luiten Productie Miranda van der Kooy Met dank aan alle vrijwilligers!

Kaarten
Het broer & zus sprookje: zondag 23 februari t/m zaterdag 29 februari 2019, Theater Merlijn,
Bilderdijkstraat 35, 2513 CM Den Haag
Aanvang: 11.00 uur en 13.30 uur
Kaarten: t/m 18 jaar: € 7,50 euro, volwassenen: € 12,50| 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 video’s: 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/

