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Tentman                  
Karel neemt ons mee op ontdekkingsreis. Want wij willen graag de wereld zien! We reizen 
naar verre landen, interessante culturen en kleurrijke mensen. We ontdekken de gekste   
dingen. Met Karel Tentman reizen we de wereld rond, hij neemt ons mee, een droomver-
bond. 
Doelgroep: kleuter.  Speelduur: 45 min.
Thema: ontdekken - reizen - avontuur - natuur.

Herman de pinguïn onderneemt talloze pogingen om te kunnen vliegen. Was ik maar een 
kanarie, zucht hij. Want er is paniek op Antarctica! Aangezien de aarde opwarmt en de 
ijsbergen smelten, besluit Herman te vluchten. Ik heb ook het recht om te kunnen vliegen. 
Ik ben ook een vogel! Een pinguïn tegen de opwarming van de aarde en met een hevige 
vliegwens. 
Doelgroep:  kleuter.  Speelduur: 45 min.
Thema: natuur - dieren - durven - dromen - samenwerken.

De Vliegende Pinguïn

Willem Westenwind droomt van een reis naar de wolken. Hij wil alles over de wolken leren. 
Hoe komen ze daar plots in de lucht? Wat is die witte streep achter een vliegtuig? Waarom 
maakt donder zoveel lawaai? We klimmen samen met Willem tot in de wolken, héél hoog. 
Woont daar iemand die ons meer kan vertellen? Ga mee met Willem en beleef een on-
gelooflijk en fantasierijk avontuur. 
Doelgroep:  kleuter.  Speelduur:  45 min.
Thema: het weer - de ruimte - ontdekken - avontuur - samenwerken.

Wolkenkrabber                  

Herman is een poetsman met een burn-out. Hij komt aan op zijn werkplek en ontdekt, naast 
een hoop rommel, ook een groep kinderen. Zij zitten in de weg, want Herman moet drin-
gend verder opruimen. Maar plots kan er gelachen worden... Lachland? Wablief? 
Humorolandis? Wie geeft zijn lach door en maakt een ander gelukkig? Met Herman worden 
we allemaal Gekko, want lachen is gezond! 
Doelgroep:  1e graad basis. Speelduur: 50 min.
Thema: humor - lachen - geluk - feest.

Gekko

Jack de Ruimteridder
Naar het boek van Martine Glaser, i.s.m. CLAVIS Uitgeverij.
Jack wordt makkelijk boos. Hij heeft ‘een kort lontje’, zoals de juf zegt. Er zijn kinderen die 
Jack pesten om hem kwaad te zien worden, om de bom in zijn hoofd te horen ontploffen. 
Hij wordt er verdrietig en moe van. Dan verschijnt Fir, een Ruimteridder, om Jack te 
helpen. Maar plots wordt Fir ontvoerd... Een herkenbaar, verhelderend en spannend 
avontuur.
Doelgroep:  1e graad basis. Speelduur: 50 min.
Thema: ruzie - pesten - oplossingen - vriendschap - samenwerken/spelen/leven.
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De Bank
Een rustig plekje op het platteland, ver weg van de stad. Waar Karel op een bankje zit, luis-
terend naar geritsel in het struikgewas, turend over groene weiden. Allemaal beestjes.
Een andere bank, stijf, deftig, in de stad. Een bank aan de bank. Waar heren in een strak 
pak zaken doen. Karel in kostuum, wat op z’n ongemak. Auto’s, bussen, trams, hindernissen 
en muizenissen. Allemaal mensen. Karel in stress, op zoek naar kalmte en rust.
Doelgroep:  1e en 2e graad basis.  Speelduur: 50 min.
Thema: druk - stress - werk - natuur - stilte.

Naar het boek van Simone de Jong, i.s.m. CLAVIS Uitgeverij.
Robin is vaak ziek, en moet vaak alleen thuisblijven en uitrusten. Bij toeval komt Robin er 
achter dat er in de buurt een geheime club bestaat. Een gekke bende van aan koekjes 
verslaafde oude dametjes en heertjes. Ze proberen eenzame, zieke of ongelukkige mensen 
te helpen. Ze veranderen kleine dingetjes, vertellen een mop, houden een feestje, enz. 
Alles om het leven aangenamer te maken. Robin wil natuurlijk ook lid worden van de club.
Doelgroep: 1e en 2e graad basis.  Speelduur: 55 min.
Thema: helpen - ziektes - ouderen - zorg dragen - respect - solidariteit.

Fred en Francis vormen een pop- en rockband, Faro & Farinelli. Ze blijven streven naar roem 
en succes, tevergeefs. De band staat op springen. Splitten, scheiden, geen duo, wel solo. 
Viva La Musica is zinderend muzikaal theater, in discoplunje en feestroes, met een lach en 
een traan. Over komen, blijven en gaan van vriendschappen en relaties. Over de schoon-
heid van de troost, de energie, de passie voor kunst en creativiteit. 
Doelgroep:  2e en 3e graad basis. Speelduur: 55 min.
Thema: muziek - vriendschap - succes - eerlijkheid - trouw.

Het Geheim van Meneer Hartjes

Viva La Musica

Hamlet, to beat or not to beat
Naar de klassieker van Shakespeare. Hamlet is een bekende DJ uit Denemarken, tevens 
ook prins en misschien ooit wel koning. Maar daar heeft hij lak aan. Draaien wil hij, muziek, 
niet in zijn hoofd want daar draait het al genoeg. Want het leven is hard voor Hamlet. Zijn 
vader is dood, zijn moeder hertrouwt veel te snel, zijn stiefvader is zot, zijn lief is zot. Iedereen 
is zot. Maar Hamlet blijft draaien.  He can’t be beaten.
Doelgroep:  versie voor 3e graad basis  + versie 1e en 2e graad secundair. 
Speelduur: 50 min.
Thema: opgroeien - autonomie - identiteit - dood - relaties.
Met uitgebreide lesbundel.
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De Roze Ridder
Sammy De Ridder speelt liever geen voetbal of rugby, en houdt ook niet zo van draken-
gevechten, want die stinken uit hun bek en zetten alles in vuur en vlam. Liever mooie kleren 
aantrekken en showen op de catwalk. Zullen we het even hebben over jongens en meisjes? 
Bestaan er typische jongens- en meisjesdingen? Zien we graag eens een prinses met schild 
en zwaard een prins redden? En een ridder van deze tijd, in ‘t roze?
Doelgroep:  1e en 2e graad basis.  Speelduur: 50 min.
Thema: jongens en meisjes - hokjesdenken - rollenpatronen - M/V/X



Harde Noten:terugblik op een pestprobleem                   
I.s.m. CLAVIS Uitgeverij en jeugdauteur Ilse De Keyzer.
In Vlaanderen wordt één kind op vijf gepest.  Ondanks alle campagnes en initiatieven 
blijft pesten een moeilijk uit te roeien probleem.  Een probleem dat iedereen kan over-
komen, zo ook de dertienjarige Kaat, het hoofdpersonage uit de jeugdboeken Harde 
Noten en Papieren Vriendin die leerkracht Ilse De Keyzer schreef.  
In de theatermonoloog Harde Noten blikt Kaats broer Sep terug op de pestgeschiedenis 
van zijn zus.  
De situaties zijn herkenbaar voor jongeren vanaf tien jaar en zoomen in op de mogelijke 
oorzaken en gevolgen van pesten.  Een stuk dat beslist nog even zal nazinderen.
Doelgroep:  versie voor 3e graad basis  + versie 1e en 2e graad secundair. 
Speelduur: 55 min.
Thema: pesten - sociale media - relaties - vriendschap - school.
Met uitgebreide lesbundel.

Vallen (naar het boek Vallen van Anne Provoost)
Tekst: Anne Provoost. Bewerking en spel: Kristof Francis.
Vallen blijft een van de belangrijkste jongerenromans die ooit zijn verschenen, het boek 
werd ook verfilmd en vele malen vertaald. In 2017 verschijnt nog een nieuwe Engelsta-
lige vertaling. De actualiteit (Brexit, Trump, vluchtelingen, ...) zal hier niet vreemd aan zijn. 
De thema’s van Vallen zijn meer dan ooit actueel: extremisme, populisme, racisme, on-
verdraagzaamheid. Maar Vallen is ook een liefdesverhaal, een boek over de groei van 
een puber, een thriller. Anne Provoost: “Vallen gaat over een jongen die op een dag zijn 
haren kort knipt, een wapen koopt, en korte tijd later onomkeerbare schade aanricht. 
Lucas wordt door gebrek aan visie en durf meegesleurd in het gebruik van geweld. 
Hij maakt een keuze die fataal is voor Caitlin, het meisje waar hij van houdt.”
In de theatermonoloog laten we hoofdpersonage Lucas zelf aan het woord. 
Aangrijpend, boeiend, noodzakelijk.
Doelgroep:  versie voor 3e graad basis  + versie 1e en 2e graad secundair 
Speelduur: 55 min.  
Thema: extremisme - populisme - racisme - onverdraagzaamheid.
Met uitgebreide lesbundel.

Like Teenage Mutants: over jongeren en (a)sociale media
Tekst en spel: Kristof Francis en Pieter Depouillon. Muziek: Pieter Depouillon.
Vandaag zijn tablets en smartphones ons belangrijkste venster op de wereld, én de stem 
van een generatie. Maar vroeger schreef je toch brieven naar je lief, of hing je uren aan 
de telefoon... De overgrote meerderheid van de jongeren is nu actief op sociale media, 
met Facebook als absolute koploper. Sociale netwerksites en smartphones overladen 
ons met informatie, al dan niet fake, en bezorgen ons honderden vrienden, al dan niet 
fake. Maar willen we dat wel echt? Is het geen zelfbedrog? Was het vroeger niet beter? 
Werden we vroeger niet meer met rust gelaten? 
Like Teenage Mutants is maatschappijkritisch en hilarisch muzikaal theater over jongeren 
en hun manieren van communiceren, vroeger en nu. Met live muziek! 
Doelgroep:  versie voor 3e graad basis  + versie 1e en 2e graad secundair. 
Speelduur: 55 min.  
Thema: sociale media - communicatie - past & future - generation XYZ.
Met uitgebreide lesbundel.
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Live muziek, live DJ, een nooit geziene mix van gezond gekke music, dance & comedy. 
Hilarische liedjes met publiekshulp, knotsgekke personages en een turbo muziekquiz. 
Hip-Hop, Dance, Rock & Roll en een schlagerfestijn. De Gekko’s zetten alle dans-, zing- en 
lachspieren aan het werk in een wervelende en dolkomische podiumshow. 
Ideaal voor elk feest, event of festival. 
In 2016 speelden De Gekko’s o.a. op Muurrock Geraardsbergen als voorprogramma van 
Ghost Rockers.
Doelgroep:  alle leeftijden.  Speelduur:  1 uur (speelduur op uw maat).

De Gekko’s (Disco Brock & Broll show)

Als keien in origineel communiceren en als gezond gekke speelexperten, 
garanderen wij producties met een hoge plakfactor en beleveniswaarde.

Like Teenage Mutants
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Alle voorstellingen kunnen op schoollocaties spelen.

Kinder- en jeugdtheater - Animatie - Vertelling - Bedrijfstheater

Voor info, prijzen en boekingen : 


