
· Entree: € 5,- (per dag)
· Entree jeugdtheaterleden: Gratis
· Leeftijd: vanaf 6 jaar 

Reserveren is gewenst!
045-5310929 (ma. t/m vr. 10 - 12 uur)
info@theaterlandgraaf.nl

Meer informatie: zie  Facebook
Jeugdtheaterschool Landgraaf.
info@theaterlandgraaf.nl
www.theaterlandgraaf.nl

EINDPRESENTATIES
2017

JEUGDTHEATER 
LANDGRAAFKerkberg 4

6374 ES  Landgraaf

vrijdag 9 juni  |  groep 3b en 4 Aanvang: 19.00 uur
zaterdag 10 juni  |  groep 2/3a en 4 Aanvang: 19.00 uur
zondag 11 juni  |  groep 1, 2b en 2/3a Aanvang: 14.30 uur
 
vrijdag 16 juni  |  groep 1, 2b en 3b Aanvang: 19.00 uur
zaterdag 17 juni  |  musical B groep Aanvang: 19.00 uur
zondag 18 juni  |  musical B groep Aanvang: 14.30 uur

zaterdag 24 juni  |  musical A groep Aanvang: 19.00 uur
zondag 25 juni  |  musical A groep Aanvang: 14.30 uur

donderdag 29 juni  |  lesgroep 5 Aanvang: 19.30 uur
vrijdag 30 juni  |  lesgroep 5 Aanvang: 19.30 uur
zaterdag 1 juli  |  Mesjogge Aanvang: 20.00 uur
zondag 2 juli  |  Mesjogge Aanvang: 20.00 uur

Groep 3b ‘Monologen en dialogen’
Vrijdag 9 juni en vrijdag 16 juni
Aanvang: 19.00 uur

De presentatie bestaat uit een tiental langere en zeer korte scènes. 
Enkele scènes hebben een tekst als basis. De cursisten hebben de 
tekst geïnterpreteerd en kennisgemaakt met mise-en-scène en 
regie. Andere scènes zijn al improviserend ontstaan uit drama-
oefeningen. Vanuit een workshop rond poppenspel is het idee 
ontstaan om een personage te vervangen door een pop. De 
voorstelling wordt aangekondigd door een verrassend personage.
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Groep 1  ‘Pluk van de Pettefl et’
Zondag 11 juni en vrijdag 16 juni
Aanvang zondag: 14.30 uur en aanvang vrijdag: 19.00 uur

Pluk rijdt in zijn kraanwagen 
rond op zoek naar een plek 
om te wonen. Dan hoort hij 
van Dollie de Duif  dat het 
torentje van de Pettefl et nog 
vrij is. Onderweg sluit Pluk 
al snel veel vriendschappen: 
met meneer Pen,  Zaza, de 
familie Stamper, Aagje én 
Duizeltje. Minder goed kan 
Pluk overweg met Aagjes 
moeder, mevrouw Helderder. 
Pluk van de Pettefl et is een 
bewerking van het boek van 
Annie M.G. Schmidt.

Groep 2/3a
‘Xplorers’
 
Zaterdag 10 juni en zondag 11 juni 
Aanvang zaterdag: 19.00 uur en aanvang zondag: 14.30 uur

Zoë is 11 jaar. Haar vader is de beroemde bioloog Freek Vonk. Hij 
maakt documentaires voor National Geographic en Discovery 
Channel. Zoë wil graag met haar vader op safari, maar dat mag niet. 
Hij vindt haar nog te 
jong en onervaren. Zoë 
wil hem het tegendeel 
bewijzen. Ze gaat 
op expeditie in haar 
eigen fl atgebouw. Ze 
bestudeert de bewoners 
van haar fl at en daar 
zitten heel wat vreemde 
vogels bij.

Groep 2b
‘De Kindertemmer’
Zondag 11 juni en vrijdag 16 juni 
Aanvang zondag: 14.30 uur en aanvang vrijdag: 19.00 uur 

Kees en Jannie zijn ten einde raad. Hun dochters zijn twee 
vreselijk klieren en brutale, verwende pestkoppen. Als ze hun zin 
niet krijgen gaan ze schreeuwen en stampvoeten. Niets helpt! 
Dan zit er nog maar één ding op: de Kindertemmer bellen...
De Kindertemmer is een bewerking van het boek van 
Jacques Vriens.



Groep 4 
‘Evenementenbureau Petticoat’
Vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni
Aanvang: 19.00 uur

Bij evenementenbureau Petticoat wordt er elke dag onder 
de bezielende leiding van Giovanni keihard gewerkt. Sharon 
Paron en haar backing vocals zijn dankzij evenementenbureau 
Petticoat wereldberoemd. Op een dag wordt Gijs, één van 
de medewerkers, ontslagen. Gijs wil wraak en schakelt 
de roddelpers in. De pers ontdekt een groot geheim en 
ondersteunen Ellis, die slachtoff er is van de louche praktijken 
van Giovanni. 
There is no business like showbusiness!

Productiegroep Mesjogge
‘Het verraderlijke hart’
Zaterdag 1 juli en zondag 2 juli
 
Aanvang: 20.00 uur

Uitgangspunt voor de voorstelling Het verraderlijke hart was 
een kort verhaal van Edgar Allan Poe The Tell Tale Heart. Echter 
voorzien van een nieuw, zelf geschreven plot en enkele nieuwe 
personages, is dit een gloednieuw verhaal geworden over de 
moord op ‘de oude man met het oog van de duivel’...
of was het toch gewoon staar?

Musicalgroep A  ‘The Wiz’
Zaterdag 24 juni en zondag 25 juni 
Aanvang zaterdag: 19.00 uur en aanvang zondag: 14.30 uur

Het verhaal in The Wiz (De tovenaar van Oz) gaat over het 
meisje Dorothy, dat door een wervelstorm in het land van Oz 
terecht komt. 
Daar beleeft ze vele avonturen samen met een 
vogelverschrikker, een blikken man en een laff e leeuw. Een 
‘feel-good’ musical, boordevol kleurrijke personages.

Het is 1959. Tijdens de zomervakantie hebben de tuttige Sandy 
en de stoere Danny elkaar leren kennen. Zonder het van elkaar te 
weten, blijken ze op dezelfde school te zitten. Danny, lid van een 
bende die zichzelf de 
T-Birds noemt, durft 
er tegenover zijn 
vrienden niet voor 
uit te komen verliefd 
te zijn op Sandy. Een 
heerlijke romantische 
jongerenmusical, 
waarin veel gedanst 
en gezongen wordt.

Groep 5 van Jeugdtheater Landgraaf speelt een eigen 
geschreven voorstelling waarbij een theatergezelschap zich 
voorbereidt op de première van hun voorstelling. Zij laten zien 
wat er allemaal achter de coulissen gebeurt wanneer een grote 
voorstelling wordt opgevoerd. Het is een hilarisch stuk waarbij 
het vooral draait om humor, spanningen, liefde en geel licht.

Musicalgroep B 
‘Grease’
Zaterdag 17 juni en zondag 18 juni  
Aanvang zaterdag: 19.00 uur en aanvang zondag: 14.30 uur

Groep 5 
‘Achter de schermen’
Donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni
Aanvang: 19.30 uur


