POPPENTHEATERVOORSTELLINGEN
DOELGROEP 4-8 JAAR & -4 JAAR

HESJE & HELM
verkeerspoppentheater
(opgenomen in het aanbod van de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

In deze leuke verkeerspoppentheatervoorstelling krijgt
agent Snor het aan de stok met
de heks Leanarda die zich die
dag eens lekker gaat
‘amuseren’!

FIT & GEZOND

Sloefke is ziek… hoe zou dat nou
toch komen? De dokter kan niet
direct op bezoek komen maar…
konijntje Wipstaart kan vast
helpen!

WIE SLIM IS…
SORTEERT!

MIAUW!
MIAUW!

De papa van Sloefke werkt als
vuilnisman. In Sloefegem, het
dorpje van Sloefke, weten de
mensen nog niet dat ze alle afval
beter sorteren, dat is ook goed
voor de natuur! Sloefke helpt!
Jullie ook?

Op de boerderij van Boer Bavo
mag Sloefke af en toe helpen om
de dieren te verzorgen en… dat
doet hij heel graag! Vandaag
loopt er wel wat mis?!

DE
VREDESMAN

Over ruzie maken en pesten,
ludiek gebracht!

HET KLINKT
ALS…EEN
SPROOKJE!

Keuze uit: ‘Sloefke helpt de
Sint!’, ‘Sint & Piet in nood!’,
‘Luchtbellia’, ‘Het probleem Piet’,
‘De Sint in de penarie!’, …

Sloefke houdt, zoals heel veel
kinderen, van… sprookjes. Mama
of papa vertellen er hem altijd
als ie gaat slapen. Sloefke
droomt op een keer echter zijn
eigen sprookje… Een stuk over…
sprookjes én mensen!

FAMILIE BEER

Tovenaar Toedeloedeloe
krijgt mama Beer en haar
berenkindertjes op bezoek .
Of de Tovenaar wil baby-beersitten ? De Tovenaar ziet het
niet ‘zitten’ dat ‘sitten’ ! Help !

SINT & PIET
VERHALEN

Prima poppentheaterstukjes voor
deze voor de kinderen toch zo
zalige tijd van het jaar!

FEEST

In Sloefegem is niemand minder
dan de Burgemeester jarig en…
dat moet gevierd worden!
Wordt het écht een feest?
Deze voorstelling kan ook in
CARNAVAL-VERSIE, eventueel
gecombineerd met kinderdisco!

CIRCUS CLEO
BAZAR

Circus in Sloefegem!

KWIBUS

Een spannend
hondenavontuurtje in de Bib!

DE STERRENZIEKTE

Sloefke vliegt met een raket
naar de sterren en de maan!

PAASKRIEBELS

Kakel, de kip van Tovenaar
Toedeloe kan geen eitjes meer
leggen en Sloefke wil een bezoek
brengen aan de klokken in de
toren van Sloefegem!
Paaskriebels!

SPELEN OP
ZOLDER

TIKTAK!
TIKTAK!

Sloefke brengt regelmatig een
bezoekje aan de Bib, deze keer
zoekt hij een boek over de tijd
van vroeger… in dat boek vindt
hij iets terug, wat ook thuis nog
ergens staat, maar.. zou het ook
nog werken? Proberen dus!!

WEE-WEEWEE

DE NIESBUI &
DE SPOOKKONING

Sloefke heeft een vreselijke
verkoudheid en moet zo hard
niezen dat iets, dat reeds heel
lang in Sloefegem bestaat, plots
omver valt...
Zal hij dit probleem kunnen
oplossen ?
En… Sloefke is op bezoek bij zijn
goede vriend Tovenaar
Toedeloedeloe, maar die is
anders dan anders... Heeft de
nieuwe inwoner van het
Torenkasteel er iets mee te
maken? Een spookavontuurtje!

GRATIS OFFERTE EN
OF BOEKING VIA
INFO@SLOEF.BE

Een spannende voorstelling
waarin Tovenaar Toedeloe plots
zijn toverkracht kwijt is!

Sloefke oefent wat weinig met
lezen… Zijn goeie vriend
Professor Rommeliscus heeft een
leescomputer, als dat maar goed
afloopt!

ONLINE KAN DIT VIA
WWW.SLOEF.BE

DRAAKJE
SLOEKWI

SCHAT
IN DE STAD!

Sloefke en zijn hondje Kwibus
vinden op zolder een speciale
Chinese pop met porseleinen
kop! De pop draagt een groot
geheim met zich mee!

HET
TOEDELOEDELOEMUSEUM

Tovenaar Toedeloedeloe vindt
dat er in Sloefegem ook een
museum moet komen!
Maar… nu moet er ook
nog kunst in!
Een poppentheaterstukje over
kunst!

Sloefke en zijn hondje Kwibus
ontdekken een gedicht in een
boek van de Bib en gaan op
zoek naar de geheime
briefschrijver!
‘SCHAT IN DE STAD!
ZOEK HET JUISTE PAD!
DRAAI AAN HET RAD!
KIJK BIJ HET DRIEBLAD!’

MAIL VRIJBLIJVEND VOOR INFO & UITKOOPSOMMEN VAN DE VERSCHILLENDE SPEELFORMULES NAAR info@sloef.be

