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Hou van die hond in Nijmegen
Op 30 maart en 1 april sluit Kwatta de tournee van Hou van die hond af in Theater Het Badhuis in Nijmegen. Hou
van die hond toert sinds 19 januari door het land en was onder andere te zien in Utrecht, Amsterdam, Den Haag
en Deventer. Kom kijken naar deze stoere, poëtische en vooral ook beeldende voorstelling!

13 september
Ik wil het niet
want jongens
schrijven geen gedichten
Meisjes wel.
Jack is een jongen. Jongens schrijven geen gedichten. Meisjes schrijven
gedichten. Maar zijn juf zet door en voor hij het weet schrijft Jack zijn eigen
gedichten. Het liefst over zijn hond Sprint.
Hou van die hond is een stoere, poëtische, maar vooral ook beeldende
voorstelling over een jongen, Jack, die een hoofd heeft vol beelden, maar een
mond vol tanden.
Hou van die hond is ook het ontroerende, poëtische en inspirerende dagboek van een jongen die leert dat
woorden iets wonderbaarlijks kunnen zijn. Het boek werd in 2007 bekroond met de Zilveren Griffel.
Hou van die hond is een voorstelling vol beelden, animatie, gedichten en muziek. Deze voorstelling wordt ook als
schoolvoorstelling gespeeld.
Uit de pers:
‘Hond Sprint komt hilarisch tot leven.’ (De Volkskrant, 28 oktober 2010).
‘Kwatta verbeeldt grote en kleine gevoelens op subtiele maar rake wijze.’ (De Gelderlander, 18 oktober 2010).
Wat: voorstelling Hou van die hond, voor kinderen vanaf 8 jaar
Waar: Theater Het Badhuis, Nijmegen
Wanneer: 30 maart 19.30 uur, 1 april 14.30 uur
Prijs: Kinderen tot 16 jaar: € 7,50, volwassenen: € 10,Info en reserveren: www.kwatta.info of 024 3600588
Hou van die hond 8+
Tekst: Sharon Creech
Vertaling: Michèle Bernard
Regie: Josee Hussaarts
Spel: Agnes Bergmeijer, Siem van Leeuwen, Steven Stavast en Hans Thissen
Decor en kostuums: Barbara Kroon
Animaties: Bart van Eeden
Lichtontwerp: Henk van der Geest
Techniek: Hanno Siegers, Jesse Knoop en Martijn Ceulemans

-------------------------------------------------------einde persbericht------------------------------------------------------Deze productie is mede tot stand gekomen dankzij financiële steun van de provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. De
artistieke leiding van Theatergroep Kwatta is in handen van Josee Hussaarts. Wijzigingen voorbehouden.
Voor meer informatie, interviews met makers of acteurs, perskaarten of fotomateriaal kunt u contact opnemen met Lotte
Gerestein, marketing & communicatie, via 024-360 05 88 of publiciteit@kwatta.info.

