
BOTJE
Kleine zaalvoorstelling

29 SEPTEMBER T/M 
23 NOVEMBER 2017

Speelperiode
....................................................

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

Tekst en regie: Josee Hussaarts
Spel: Sophie Schut en Hans Thissen
Decor: Jacqueline van Eeden

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

Leeftijd: 4+
Discipline: Theater/ receptief
Speelplek: (kleine) theaterzaal
Speeloppervlak: min 8 m breed x 8 m diep x 
4m hoog
Max. bezoekers:  200
Duur:  ca. 60 minuten
Uitkoopsom*:  1 voorstelling     
€ 1450,= (€ 7,50 per ll bij 200 ll) 
2 voorstellingen op een dag 
€ 2600,= (€ 6,50 per ll bij 400 ll)
3 voorstellingen in serie   
€ 3500,= (€ 5,80 per ll bij 600 ll)
Educatieve workshop: € 2,50 per leerling 

* Alle voorstellingen exclusief BTW,  inclusief  
auteursrechten)

Meer informatie en boekingen: 
Neem contact op met Gerda van de Kamp.  
Tel. 024 360 0588 of e-mail: 
gerda@kwatta.info. 
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In het huis van mevrouw Botje gaat alles op zijn Botjes. De 
stofzuiger slaapt iedere ochtend uit, de wasmachine heeft 
altijd honger en de luie stoel doet precies waar hij zelf zin in 
heeft. Op een dag staat er een broek voor de deur, of nee, het 
is een meneer in een broek. Hij komt voor de telefoon.

‘U heeft een storing mevrouw Botje.’  
‘Niks van gemerkt’, zegt mevrouw Botje. 
‘En toch heeft u een storing, zegt de 
telefoonman. ‘Daar moet ik wat aan doen’

De meneer in een broek trekt aan draden en haalt alles uit de 
knoop. Maar in het huis van mevrouw Botje wil er helemaal 
niets uit de knoop. De telefoon, de wasmachine en de luie 
stoel komen in actie. Alleen de jurk van mevrouw botje vindt 
de broek wel aardig. Samen zorgen ze voor een bijzondere 
ontknoping.

Botje is een voorstelling vol vreemde knopen en lossen 
eindjes. Maar ook in een wereld op zijn kop, komt alles op 
zijn pootjes terecht.

Botje van theatergroep 
Kwatta is een aangename 
lichtgewicht voorstelling 
voor kinderen vanaf vier 
jaar. Die kijken met open 
mond naar de fantasie-
wereld van mevrouw 
Botje en de meneer met 
de lichtblauwe broek.  
NRC Handelsblad

Reacties uit de pers: 

Hussaarts strooit op geestige manier met clichés en schalkse 
accenten die behalve voor de kleintjes ook leuk zijn voor 
de volwassen kijker. Botje getuigt van een intelligent soort 
absurdisme dat op lichtheid vaart.  
de Volkskrant
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