De Stichting Vrienden van de Oude Kerk Spaarndam organiseert al jaren succesvolle
concerten van hoge kwaliteit, maar ook jeugdvoorstellingen en mu
muzikale programma’s voor
kinderen.
Ook in het seizoen 2018
2018-2019
2019 staat een aantal interessante evenementen in het programma.
Evenementen die vooral voor basisschoolleerlingen in alle leeftijdscategorieën bedoeld zijn.
Wij zouden het op prijs stellen als u onze voorstellingen onder de aandach
aandacht wilt brengen van
de ouders en kinderen van uw school.
Wij zullen u één dezer dagen een aantal flyers en posters doen toekomen.
Hieronder het overzicht van de voorstellingen van komend seizoen:
13 oktober: In de Kinderboekenweek treedt het Jeugdtheaterr Houtjetouwtje op: zij spelen
sp
het prachtige “Vos en Haas in gevaar” van de schrijfster Sylvia Vanden Heede. Als extra
aanbod voor onze bezoekers heeft Boekhandel Bredero Boeken uit Santpoort Noord op die
dag een stand ingericht met o.a. boeken over Vos een Haas.
Aanvang 15.00 uur
21 oktober: De Nachtreis van Sahand (6+) Deze voorstelling begint om 13.30 uur
Hier vertelt Sahand zijn eigen vluchtverhaal toen hij nog maar 3 jaar oud was. Voor het
eerst heeft hij zijn avonturen bewerkt voor een jonger publiek
publiek.. De eigen verhalen worden
vermengd met volksverhalen die
ie zijn vader hem vertelde: het enige wat hij uit Iran mee
heeft kunnen nemen.
28 oktober:: Jeugdtheater “Ping” gaat over een moeder die na ruzies thuis voorgoed
vertrekt, over opa en oma, over buurvrou
buurvrouw
w en politieagente Toos: een heel realistisch maar
op een komisch directe manier gebracht toptheater voor kinderen vanaf ca 8 jaar. Deze
voorstelling begint om 13.30 uur
11 november: Jeugdstrijkorkest
strijkorkest “Stringwise”: een orkest bestaande uit jeugdige musici tot
ongeveer 15 jaar. Kinderen kunnen geïnspireerd raken om misschien zelf een
muziekinstrument te gaan spelen? Aanvang 15.00 uur
uur.
23 februari 2019:: Jeugdtheater “Prins Heerlijk” met poppentheater Fatsnerran, voor
kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. De produc
productie
ie wordt gespeeld in een klassiek ogende setting,
met aankleding uit de tijd van Dickens. Aanvang 15.00 uur
9 maart 2019:: Kluizelaar (2+) Op de speelvloer staat een houten kubus. Verder niets. Maar
deze kubus heeft verrassingen. Deurtjes gaan open en dicht
dicht,, lampjes gaan aan en uit. Er zit
iemand in, dat is wel duidelijk. Aanvang 16.00 uur
uur.
1 mei 2019:: Na Rosa (9+). Een indrukwek
indrukwekkend,
end, spannend en gelukkig ook af en toe grappig
oorlogsverhaal met veel muziek. Aanvang 15.00 uur
uur.
Toegang voor kinderen en volw
volwassenen € 6,50 bij vooraf reserveren en
betalen(www.vriendenoudekerk.nl) en € 7,50 aan de kassa bij de ingang van de kerk.
Het concert van Stringwise kost voor volwassen bezoekers € 10; voor kinderen is de
toegang € 5,-

