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Een Pietenbende
Knots kne)ergekke Pieten bij Rabarber
Als de Sint weer voet aan wal hee9 gezet, brengen zijn Pieten - zoals ieder jaar - een bezoekje aan
Theater Merlijn! Met dit jaar de voorstelling Een Pietenbende, voor iedereen vanaf 3 jaar.
Het is eigenlijk tradi8e geworden dat de Pieten van de goedheiligman de Haagse theaterzaal
aandoen. En dit jaar hebben ze zelfs van het theater hun werkplek gemaakt! Verlanglijstjes lezen,
schoencadeautjes inpakken, grappen uithalen: jij krijgt een speciaal inkijkje in het dagelijkse leven
van Piet!
Omdat de Pieten begin juli nog niet in het land waren, maar er al wel een foto voor de poster moest
worden gemaakt, mochten de negenjarige Rabarberspeler Puck en oud- Rabarberspeler en
Rundfunkacteur Tom van Kalmthout zich in de bekende pietenkleren hijsen. Voor Puck voelt het raar
dat haar gezicht straks door heel Den Haag hangt. Terwijl ze zelf - natuurlijk - geen echte Piet is.
“Iedereen uit mijn klas denkt straks dat ik meedoe! Maar dat is niet zo.”
“Misschien gaat iedereen uit mijn klas ook denken dat ik meedoe…”, bedenkt Tom zich plots na de
opmerking van Puck.
Maar, de enige spelers zijn natuurlijk de Pieten. Van 21 november tot en met 2 december kun jij in
Theater Merlijn een kijkje nemen naar de bende die de Pieten er iedere dag van maken. Maar, troep
of geen troep, vrolijk zijn de kameraden van de Sint al8jd!
Tekst en regie Pieternel Bollmann Choreograﬁe AnneSe Mandos Muziek We Know Music Licht en
techniek Joost Kelderman ProducHe Miranda van der Kooy
Met dank aan alle vrijwilligers!
Kaarten | Wees er snel bij, de laatste kaartjes zijn in de verkoop
Een Pietenbende: zaterdag 21 november t/m 2 december, Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35, 2513
CM Den Haag
Aanvang: 12.00 uur, 14.00 uur en 16:00 uur
Kaarten: € 7,50 voor iedereen | Rabarberpas of met kindergroepen v.a. 10 € 6,00 p.p.| Ooievaarspas
50% kor8ng
Reserveren: www.rabarber.net of 070-3450996.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informa8e over de voorstelling, interviews, foto’s of video’s: Moniek Valstar moniek@rabarber.net 070-3450996. De persfoto’s zijn gemaakt door Nina Sondagh en zijn te vinden via hSps://www.rabarber.net/
blog/nieuws-pers-info/

