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Remake van Kwatta’s succesvolle kleutercomedy Botje
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26 NOV 2017

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.

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 losse eindjes. Maar ook in een wereld
op zijn kop, komt alles op zijn pootjes terecht.
“Hussaarts strooit op geestige manier met clichés en schalkse accenten die
behalve voor de kleintjes ook leuk zijn voor de volwassen kijker.” de Volkskrant
“Kinderen kijken met open mond naar de fantasiewereld van mevrouw Botje
en de meneer met de donkerblauwe broek.” NRC Handelsblad
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Het Badhuis

Nijmegen

wo 25 okt

14:30 u

De Krakeling

Amsterdam

zo 01 okt * 14:30 u

16:00 u

Het Badhuis

Nijmegen

do 26 okt

14:00 u

De Meervaart

Amsterdam

zo 08 okt

14:30 u

Rabotheater

Hengelo

zo 29 okt

14:30 u

Schouwburg Ogetrop

Meppel

wo 11 okt

15:00 u

De Stoomfabriek

Dalfsen

zo 05 nov

11:00 u

De Kunstmin

Dordrecht

za 14 okt

16:00 u

Het Badhuis

Nijmegen

zo 12 nov

14:30 u

Het Musiater

Zevenaar

ma 16 okt

14:00 u

Festival de Betovering

Den Haag

zo 19 nov

14:00 u

De Meerse

Hoofddorp

wo 18 okt

14:30 u

Agnietenhof

Tiel

zo 26 nov

15:00 u

Schouwburg

Amstelveen

ma 23 okt

14:00 u

Stadsschouwburg

Utrecht

* Première

di 24 okt

14:30 u

De Krakeling

Amsterdam

Botje wordt ook 13 keer als schoolvoorstelling gespeeld
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lichtontwerp: Henk van der Geest • techniek: Jesse Knoop
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Op een dag staat er een broek voor de deur, of nee, het is
een meneer in een broek. Hij komt voor de telefoon. 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.

