KINDERPROGRAMMA

Indoor flip-flops textiel atelier - Pepavana, doorlopend
Indoor flip-flops maken onder begeleiding van de altijd even geduldige en creatieve Pepavana. Geweldige
resultaten met karton, lijm en reststofjes.

Circus werkplaats – Circus Rotje Knor, doorlopend
Circus Rotjeknor verzorgt tijdens het Welkom Thuis Straattheater Festival een circus speelplaats voor alle
kinderen en ook volwassenen. Leer in de workshop de circusdisciplines van straatartiesten.

Fietzerria - My pizza oven, Kees Schrijver , doorlopend (á €3,00)
De kracht van een lekkere pizza zit niet in de kwaliteit van de bloem, de smaak van de tomaten of de kaas
maar in het speciale kruid genaamd: gevoel! Maak samen een overheerlijke pizza in de houtoven bakfiets.

Break a legend – Duda Paiva, 14.30 uur, 17.00 uur
Met danspartners van flexibel schuimrubber wordt een magische wereld gecreëerd. Soms confronterend,
maar altijd met gevoel voor humor. Ontmoet Nike, de Fates, Medusa en anderen en laat je verleiden door
verhalen en passies.

Ukulele Paradijs - optreden en play along in NIEUWE WOONWAGEN, 15.00 uur, 17.00 uur
Luisteren, genieten en meespelen! Je leert in een korte tijd hoe je met enkele eenvoudige akkoorden heel
veel liedjes kunt spelen. Ook veel aandacht voor ritme en maatgevoel, want dat maakt het grote verschil.

Familievoorstelling Niet omkijken – Theatergroep Witte Raaf, 15.00 uur, 18.00 uur
De Griekse mythe over Orpheus en Eurydice wordt tot leven gebracht. Orpheus is een fantastische zanger.
Het liefst zingt hij voor zijn vriendinnetje Eurydice. Wanneer zij door een giftige slangenbeet sterft, is
Orpheus ontroostbaar. Met zijn muziek weet hij de bazen van de onderwereld zo ver te krijgen dat Eurydice
met hem mee naar boven mag. Op één voorwaarde…. Tijdens de terugtocht naar boven mag je niet
omkijken. Een supergave voorstelling met bekende countryliedjes van Johnny Cash en June Carter.
Ook de voorstellingen Was XL, Despoot, On The Other Hand, Cocooning en Roest zijn leuke
voorstellingen voor kinderen. Kijk voor meer informatie over de inhoud en tijden op
www.welkomthuisstraattheaterfestival.nl
Welkom Thuis Straattheater Festival vindt plaats op zaterdag 27 augustus,
14.00 – 20.00 uur, Deliplein, Rijnhavenplein- en brug, Wilhelminahoofd.

