DE NIEUWE WERELD
Het zwarte hek van Calorama zwaait langzaam open en tussen
de bomen verschijnt het Landgoed. Een oase van stilte middenin Noordwijk Binnen. De perfecte omgeving om een nieuwe
wereld te creëren.
Wij leven in een tijd die vragen oproept. Willen wij terug naar
het oude normaal of scheppen wij een nieuwe wereld? Welke
ervaringen nemen wij mee uit de oude wereld en hoe geven wij
deze een plaats in onze nieuwe werkelijkheid?
En wie nemen wij mee op onze reis? Mensen die we tot op heden
over het hoofd zagen en niet hoorden? Wat kunnen we voor elkaar betekenen als musicus, theatermaker, danser, kunstenaar,
maar bovenal als mens? Het is nu tijd om dromen waar te maken, elkaar opnieuw te ontmoeten en voorstellingen duurzaam
te ontwikkelen in een nieuwe wereld.

Luisteren, kijken en zien!
Een warm welkom aan iedereen, namens team en bestuur,
Herma van Piekeren – Artistieke Leiding Stichting KunstKlank
Judith de Haas – Coördinator Kunstroute DE NIEUWE WERELD

FAMILIEVOORSTELLING "1, 2, 3... 10,
WIE WEG IS BLIJFT GEZIEN"
14, 21, 28 juli en 4 augustus 2021

Humoristische, muzikale, en
hoopvolle familievoorstelling,
geïnspireerd op de vormentaal van het boek: ‘De Jongen,
de Mol, de Vos en het Paard’
van Charlie Mackesy.
Puk is Oma kwijt. “Dan ga
ik zoeken!”, zegt Puk. “Misschien speelt ze wel verstoppertje want dat doen Oma
en ik namelijk vaak.” Waar
komt Puk terecht? En wie zijn
die gekke wezens die ze langs
haar zoektocht tegenkomt?

Quinten De Smedt – Schrijver & regie

Kindercast

Herma van Piekeren

Ayla van Summeren – Conceptadvies

Loïs Helle

Artistieke leiding

Pepijn van den Berg – Muziek

Xem Helle

Martha Baalbergen

Ayla van Summeren en Janne Kolpa – Spel

Milou Staal

Zakelijke leiding

Atelier 2 by Ben De Smedt – Kostuums

Loes van Varik

Sylvia van Stijn

Rintje Hoogervorst – Geluid

Kaylinn Vaalst

Projectleiding

Delano Willemsen – Voorstellingsleiding

Ollie Smits

Jaimy Treffers – Productie-assistentie

Yentl Brouwer
Emily Bess

Met speciale dank aan Carine Duerinckx
(kostuums) en de vrijwilligers

