
DE FAMILIE
Muziektheater in de grote zaal

15 DECEMBER 2017 T/M 
4 MAART 2018

Speelperiode

....................................................
Tekst en regie: Josee Hussaarts 
Dramaturgie: Cecile Brommer
Componist: Rogier Bosman
Spel: Gustav Borreman, Joost Dekker, Su-
zanne Heijdra, Korneel de Francq, Marieke 
van Leeuwen, Roben Mitchell, Jade Olieberg, 
Lieneke Le Roux, Lena Stallinga 
Musici: NJO 
Decor & kostuums: Barbara Kroon
Poppen: Siem van Leeuwen
....................................................
Leeftijd: 6+
Discipline: Theater/ receptief
Speelplek: (Grote) theaterzaal
Speeloppervlak: min 11 m breed x 10 m diep
Trekken en zijtoneel
Max. bezoekers: 500
Duur: ca. 1 uur en 30 minuten
Uitkoopsom*:  1 voorstelling  € 3.250
2 voorstellingen € 2.500 per voorstelling
Educatieve workshop: € 2,50 per leerling 

* Prijzen zijn incl. educatiemateriaal, excl. auteursrechten 
en BTW 

Meer informatie en boekingen: 
Neem contact op met Gerda van de Kamp.  
Tel. 024 360 0588 of e-mail: 
gerda@kwatta.info.

VAN      NIELIE

WWW.KWATTA.INFO

....................................................

....................................................

Op avontuur met een nieuwe familie? Daar is ie: de Familie 
van Nielie! Een splinternieuwe familie, met een nieuwe 
vader, een nieuwe moeder, een  nieuw broertje, een nieuwe 
zus, een nieuwe oma, een oude hond, een nieuw varken, 
kortom de Familie van Nielie, die almaar groter en groter 
wordt.    

Waar woont zo’n nieuwe familie? In een droomhuis dat ze 
zelf bouwen, waar van alles uit de kast komt, waar je kwijt 
kunt raken en op kunt duiken. Waar er plek is voor ieder-
een.

Maar eerst gaat de Familie van Nielie op huwelijksreis. Naar 
Siberië natuurlijk, daar zijn beren en ijskoude steppen. 
Of naar Venetië, daar wonen duizend katten en daar is het 
carnaval! 

In de Familie van Nielie is alles mogelijk. Maar wat als er 
iets misgaat? Als dochter Pam verdwijnt, de kattenmaffia 
opduikt, de filosoof zijn hoofd door een raam steekt, en er 
tussen al dat nieuwe soms iets ouds en verdrietigs op-
piept… Dan barst de Familie van Nielie van liefde soms 
bijna uit elkaar.

De Familie van 
Nielie is het eerste 
deel van een 
spannend familie-
avontuur dat je vier 
jaar lang op de 
voet kunt volgen.  
Bomvol liedjes, live 
muziek en poppen, 
in een wereld vol 
bouwstenen. 

De familie van 
Nielie is een
muziektheater 
familievoorstelling 
voor iedereen 
vanaf 6 jaar.


