“Nieuwe familie heeft alles in zich om jaren te blijven boeien.”
4 **** Theaterkrant

DE FAMILIE
VAN NIELIE
Speelperiode

BREEKT DE
TENT AF

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

15 DEC 2018 T/M 3 MRT 2019

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

De Familie van Nielie, een splinternieuw gezin, woont sinds kort
met elkaar onder een dak. Samen met een hond, een varkentje,
oma en een filosoof in de kast.
Het is winter, iedereen heeft het koud, Jonathan is jarig en dan...
gebeurt er iets waardoor de zon gaat schijnen en de Familie van
Nielie zich plotseling in het hartje van de zomer bevindt. Maar de
Familie van Nielie is niet alleen.

Ziet Jonathan dubbel, of zijn dat echt twee meisjes
die sprekend op elkaar lijken? En wat komt
daar met stramme passen aangebliep-bliep-bliept?
Waarom krijgt oma Wil steeds geheimzinnige
telefoontjes?
Als een groot gevaar dreigt, lijkt Jonathan de enige die de familie
kan redden. Maar waar is hij gebleven? Kan iets tegelijkertijd
echt en niet echt zijn?

Tekst: Simon van der Geest
Regie: Josee Hussaarts
Componist: Steven Kamperman
Dramaturgie: Cecile Brommer
Muzikale dramaturgie: Caecilia Thunnissen en
Erin Coppens
Spel: o.a. Gustav Borreman, Joost Dekker, Marieke
van Leeuwen en Lieneke Le Roux
Oorkaan-musici: o.a. Bart Lelivelt (accordeon),
Chris Saris (slagwerk) en Jesse Faber (basklarinet)
Decor & kostuums: Barbara Kroon
Poppen: Siem van Leeuwen
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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 (€6,50 per ll bij 500 ll)
2 voorstellingen € 2.500 (€5,00 per ll bij 1000 ll)
Educatieve workshop: € 2,50 per leerling
Alle voorstellingen exclusief btw, inclusief auteursrechten

........................................................
Meer informatie en boekingen:
Neem contact op met Thekla Wildekamp.
Tel. 024 360 0588 of e-mail: thekla@kwatta.info.

Bij de Familie van Nielie weet je het maar nooit. Geen wonder dat
ze verzeild raken in een wereld waar in de winter de zon altijd
schijnt, robots een hart hebben, oma’s geheimzinnige missies
krijgen en niets is wat het lijkt.
De Familie van Nielie is een vierluik over een kersvers
samengesteld gezin. Avontuurlijk muziektheater voor de hele
familie, bomvol liedjes, live muziek en poppen. De Familie van
Nielie breekt de tent af is een coproductie met Oorkaan.

“Het is iets waar veel ouders, stiefouders en hun kinderen
mee worstelen. Het smeden van een nieuw gezin en hoe
leuk, maar ook hoe énorm ingewikkeld dat kan zijn.”
Regisseur en artistiek leider Kwatta Josee Hussaarts

