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(zowel volwassenen als kinderen)

febr. / juni 2020:

‘De Wijde Wereld – op reis met Schubert'
Poëtisch muziektheater voor volwassenen en kinderen
Een kabbelende beek, het tere groen van de knotwilg, vogels zingen hun lied:
het is lente!
Een jonge molenaar gaat met een goed gevulde knapzak op reis. Van dorp
naar dorp, op zoek naar werk – én de liefde. Liederen van Franz Schubert
begeleiden hem op een avontuurlijke zoektocht vol verlangens, vrolijkheid en
verrassingen.
Zes poppenspelers bespelen de grote houten marionetten en de talloze
dierfiguren, in telkens wisselende landschappen.
De voorstelling wordt uitgevoerd met een eigen muzikale opname in het
Nederlands.
Poëtisch muziektheater voor volwassenen en kinderen (vanaf 6 jaar).

Data 'De Wijde Wereld – op reis met Schubert'
zaterdag 8 februari 20.00
zondag 1 maart 15.00
zaterdag 14 maart 20.00
zondag 22 maart 15.00
zondag 19 apr 15.00
zaterdag 25 april 20.00
zaterdag 16 mei 20.00
zondag 24 mei 15.00
maandag 1 juni 15.00 Pinkster High Tea

Tickets
€ 17,- / kinderen € 8,- / kortingtarief € 12,50 (CJP / Studenten / Stadspas)
Pinkster High Tea 1 juni: € 32,50 / kinderen € 27,50 (incl. high tea, excl. drankjes)
Koop tickets direct online: marionettentheater.nl
of reserveer: info@marionettentheater.nl of 020-6208027

Theater:
Nieuwe Jonkerstraat 8, Amsterdam (bij de Nieuwmarkt).
10 min. lopen vanaf station Amsterdam CS of Dam. Metro: halte Nieuwmarkt

ENGLISH VERSION:

other page

ENGLISH VERSION
The Wide Word – A Journey with Schubert
Poetical music theatre for adults and children
A babbling brook, the delicate green of the willow, birds sing their song: Spring has come!
A young miller sets out with a well-filled knapsack. From village to village, looking for a job – and love.
Songs by Franz Schubert accompany him on an adventurous quest full of desire, merriment and surprise.
Six puppeteers play the big wooden marionets and the countless animal figures in ever changing landscapes.
The performance will be performed with our own musical recording in Dutch. Because of the musical and visual
character of the performance, there is no serious barrier of language. A program sheet in English will be provided.

Meer informatie, foto's en filmpjes: www.marionettentheater.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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