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“Nooit bruut, altijd met een kinderlijke
verbeeldingskracht, raak je uit je
comfortzone, doordat de vele beelden
zich mengen met alledaagse geluiden
en andersom.”

Samenwerking
Het Houten Huis & Eef van Breen Group
maken samen met dichteres Kira Wuck
een voorstelling vol peilloze beelden van
geluid. Een film die zich achter je ogen
afspeelt. Stap in het schemerdonker waar
woorden en klanken overal om je heen
klinken. Waar de vele instrumenten het licht
vangen en stemmen je meenemen op een
buitengewone reis.
Educatie
Bij al onze voorstellingen maken we voor
klassen een gratis pakket opdrachtkaarten,
dat we voorafgaand aan de voorstelling
opsturen naar de school. Met de kaarten
trainen we de verbeeldingskracht en kan
de docent het theaterbezoek voorbereiden,
het thema verdiepen en de voorstelling
nabespreken.

De Volkskrant over Eef van Breen
Bij Tekenfilm Zonder Beeld bieden de
kaarten handvatten om met kinderen op
ontdekkingsreis te gaan in een wereld
zonder beelden. Hoe kun je schoonheid en
gevoelens vangen in geluid en daar iets mee
vertellen? Hebben we altijd fysieke beelden
nodig om tot een verhaal te komen?

Een muzikale reis over oneindigheid
Een jongen kijkt naar de sterren en denkt aan iemand die hij heeft verloren.
Hij ziet een oneindig groot heelal en weet: allemaal zijn we van sterrenstof
gemaakt. Hoe klein die deeltjes ook zijn, we zijn met elkaar verbonden, zelfs
als je er niet meer bent.
De jongen besluit naar de Noordpool te reizen, want vanaf daar kun je de
sterren bijna aanraken! Onderweg naar het Hoge Noorden trotseert hij
sneeuwstormen en wilde dieren. In de dorpen ontmoet hij merkwaardige
inwoners. De trein raast dwars door de toekomst en het verleden, langs
sterren en herinneringen...
concept: Eef van Breen | eindregie: Elien van den Hoek
een coproductie met Eef van Breen Group

Verdiepend programma
Met de voorstellingen voor regulier
publiek reist altijd ons eigen verdiepende
programma voor in de foyer mee. Dit wordt
door ons begeleid en is gratis voor theaters
en bezoekers.

Info voor theaters
speelplek
theaterzaal (kleine en middenzaal of toneel
op toneel in grote zaal)
aantal bezoekers
max. 120 personen
afmetingen
min. 10 x 10 x 5 m (bij kleinere afmetingen
vloeroppervlak, minder bezoekers)
Het publiek is onderdeel van de voorstelling
en zit in twee kringen rondom het speelvlak.
prijs
enkele voorstelling: € 1200,theaters en scholen buiten regio Groningen,
Friesland en Drenthe
STIP Theaterproducties
info@stipproducties.nl
020-6230623
theaters en festivals binnen de regio
David van Griethuysen
david@hethoutenhuis.org
050-7370250 / 06-19168062
Info voor scholen
klassen
groep 4 t/m 8
speelplek
theaterzaal (afmetingen zie theaters)
aantal bezoekers
max. 120 leerlingen (incl. begeleiders)
prijs
enkele voorstelling: € 900,twee voorstellingen op één dag: € 1700,scholen binnen de regio
Suuz van Wijk
suuz@hethoutenhuis.org
050-7370250 / 06-41844653

