
JEUGDTHEATERHUIS



Familie-
voorstelling 

voor 7+

De jongeren van de vooropleiding van het 
Jeugdtheaterhuis gaan aan de haal met het 

wereldberoemde A Christmas Carol uit 1843. 
Maar… ze maken het van  NU! Ze stellen vragen bij 
het verhaal van Dickens en delen hun eigen erva-
ringen met elkaar en het publiek. Waardoor zijn de 
spelers geworden wie ze nu zijn? En hoe zit het ei-
genlijk met Scrooge: hoe kan het dat hij eerst zo’n 
hebzuchtige vrek is en daarna zijn geld weggee� ? 
Kan iemand eigenlijk wel veranderen? De talent-
volle acteurs laten zien wat ze in huis hebben: van 
dansen tot spoken word en van theater tot rocken 
in een bandje! Laat je meenemen in deze aan-
stekelijke, tegendraadse én grappige voorstelling 
geschikt voor iedereen van 7 jaar en ouder. 
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“Door het delen van elkaars verhalen 
kun je erachter komen dat er zo veel 
méér achter iemand zit dan op het 
eerste gezicht lijkt.”  
– Wubnesh, acteur

“Iedereen hee�  een eigen verhaal, 
goed of slecht, en ik vind dat die 
verhalen gehoord moeten worden. 
Misschien herken jij je erin… en dat 
laat zien dat niemand alleen is!” 
– Jan, acteur

Samenstelling & regie
Sharon Varekamp

JANUARI 2023
Dinsdag 3 15:00 uur Bodegraven  Evertshuis
Woensdag 4  14:30 uur Ro� erdam   Studio de Bakkerij
Donderdag 5  19:30 uur   Alphen aan den Rijn Parkvilla
Vrijdag 6 19:30 uur   Alphen aan den Rijn   Parkvilla
Zaterdag 7 19:00 uur   Maassluis Theater Koningshof
Vrijdag 13  19:30 uur   Vlaardingen  Stadsgehoorzaal 
Zaterdag 14 19:30 uur Gouda (dernière) Cultuurhuis Garenspinnerij 
Zondag 15 15:00 uur Gouda (dernière) Cultuurhuis Garenspinnerij

JEUGDTHEATERHUIS

 Een Wintervertelling! is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen
 van fondsen en sponsors. Kijk voor meer informatie op de website.

DECEMBER 2022
Donderdag 15 9/11/13 uur Gouda (schoolvoorstellingen)  Cultuurhuis Garenspinnerij
Vrijdag 16 19:30 uur Gouda (try-out)  Cultuurhuis Garenspinnerij
Zaterdag 17 19:30 uur Gouda (première)  Cultuurhuis Garenspinnerij
Zondag 18 15:00 uur Gouda (première)  Cultuurhuis Garenspinnerij
Zaterdag 24 14:30 uur Leiden Leidse Schouwburg
Maandag 26 14:30 uur Capelle aan den IJssel  Isala Theater
Dinsdag 27 19:30 uur Capelle aan den IJssel Isala Theater
Woensdag 28 14:30 uur Den Haag  Theater Dakota
Donderdag 29 15:00 uur Woerden  Het Klooster
Vrijdag 30 19:30 uur Krimpen aan de Lek Cultuurhuis Krimpen aan de Lek


