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In BEESTENBOEL zijn voor de allerjongsten vijf
korte Duitse animatiefilms over dieren bijeengebracht, elk van een andere maker en met een
authentieke stijl. Toch is er een overeenkomst:
er wordt geen woord in gesproken. Met behulp
van een keur aan geluiden, effecten en soms
muziek spreken de animaties voor zich.
In HET KLEINE VOGELTJE EN DE RUPS wordt
het rupsje eerst belaagd door een zwarte vogel
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en daarna door ook nog eens door een vos.
TIJGERTJE gaat over een kinderbordje met
daarop een grappig tijgertje dat tot leven
komt. Stiekem eet hij van de groenten (‘bwah’)
en spaghetti (‘mmm’).
In OCTOPUS bakt een inktvis een taart, maar
dat blijkt nog knap lastig met al die armen.
Het prachtig vormgegeven KUAP vertelt over
een kikkervisje dat liever nog geen kikker wil
worden.
En in FRED EN ANABEL krijgt poes Fred het
moeilijk als zijn vriendin gans Anabel met de
andere ganzen naar Afrika vertrekt.
De laatste (Tsjechische) animatie
LUCHTVRUCHTEN gaat over monsterbeestjes
die in het bos aan eten moeten zien te komen.
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regie: diverse
2018 • animatie • 45 min.
Vanaf 3 jaar, Nederlands gesproken
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De 10-jarige Agatha-Christine (met codenaam
AC) verhuist met haar familie naar de grote
stad, waar haar moeder een nieuwe baan
als agent krijgt. Het is zomervakantie. Toch
moet AC proberen gauw nieuwe vrienden te
maken, vindt haar moeder. Maar dochterlief
heeft belangrijker zaken te doen: als selfmade
detective moet ze mysteries oplossen. Haar

zelf ontworpen attributen krijgen een mooi
plekje in de kelder, die ze als detectivebureau
omtovert.
Wanneer AC haar visitekaartje achterlaat in de
buurtwinkel, ziet de eigenaar wel wat in haar
hulp. Hij heeft de laatste tijd last van dieven.
Ze krijgt 40 euro als ze de daders binnen twee
weken te pakken krijgt.
Al snel heeft AC een vermoeden: het zou
zomaar buurjongen Vincent kunnen zijn die ze
in de winkel zag. Ze volgt hem en ontdekt op
een dag dat hij vaak naar de oude limonadefabriek gaat. Wat zou hij daar toch uitspoken?
In een coole 2D-tekenstijl komen de eigentijdse,
gelaagde en soms dwarse personages in DE
BUURTSPION helemaal tot leven.
regie: Karla von Bengston
den 2017 • animatie • 77 min.
Vanaf 6 jaar, Nederlands gesproken

Het is stil in Niendorf. Lea gaat niet mee op
zomerkamp, zoals veel andere meisjes uit haar
klas. Erg vindt ze dat niet, ze struint liever wat
rond op haar fiets. Dan rijdt ze naar de boerderij waar ze samen met Mark een ijsje eet. Of ze
neemt een kijkje bij de boomhut wat verderop.
Het is de verzamelplaats van een groepje jongens dat zich de Patattenbende noemt. Lea zou
best graag bij die club willen horen, maar ja, ze
is een meisje… Toch krijgt ze het voor elkaar.
Als ze bewijst dat ze nergens bang voor is en
zich aan de benderegels kan houden, mag
ze lid worden. De opdracht die ze vervolgens
krijgt is niet misselijk: ze moet het mysterie
van de brandweerman ontrafelen. Lea komt
wel iets te weten, maar vertelt er niets over. Dat
brengt haar later in de problemen. Hoe moet
ze zich daaruit redden?
Vanuit een consequent kinderperspectief

verhaalt KONINGIN VAN NIENDORF over spannende belevenissen en vriendschap, maar ook
over ontluikende puberteit.
regie: Joya Thome
dui 2017 • jeugdfilm • 68 min.
Vanaf 9 jaar, Nederlands ondertiteld

DI
ZA

23
27

13:30
13:30

oktober

KONINGIN VAN NIENDORF
DE GROTE BOZE VOS & ANDERE VERHALEN
DO

Het theaterpubliek zit klaar voor een grappige voorstelling over de boerderijdieren. Vos
kondigt de drie verhalen aan, al gaat dat wat
chaotisch…
Deel 1. Big, Eend en Konijn staan te ruziën
onder de appelboom als er pardoes een baby
naast hen valt. En vlak daarna Ooievaar,
geblesseerd. Nu kan ze baby Pauline niet op
tijd afleveren. Wie wil haar vervangen? Big niet,
maar die wordt toch door haar maatjes meegesleurd in een mallotige tocht, die zelfs bijna in
China eindigt.
Deel 2. Hongerige Grote Wolf en Vos smeden
een plan. Vos moet eieren stelen op de boerderij en uitbroeden, zodat de twee straks kunnen
smullen van malse kippetjes. Maar wat nou als
de kuikentjes denken dat Vos hun moeder is?
Deel 3. De boerderij is in kerststemming, het
wachten is op de kerstman. Hangt hij daar uit
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het raam? Eend en Konijn willen hem redden,
maar dat loopt goed mis. Nu moeten ze zelf
voor kerstman spelen.
DE GROTE BOZE VOS is van de makers van
ERNEST & CELESTINE, en dat is meer dan een
aanbeveling!
regie: Benjamin Renner
fra 2017 • animatie • 80 min.
Vanaf 6 jaar, Nederlands gesproken

Tijdens deze workshops maakt een professionele animator samen met de kinderen vanaf 6
jaar een stop-motion animatiefilm. De deelne-
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mers verzinnen zelf een filmplan, waarna ze de
hoofdrolspelers met verschillende materialen
in elkaar knutselen. Vervolgens verplaatsen
de kinderen foto na foto na foto hun tekeningen en knipsels tot er een complete film is
ontstaan. De gemaakte animaties zijn na de
les terug te vinden op YouTube. Zo kunnen
alle deelnemers hun creatie thuis of op school
laten zien.
Vanaf 6 jaar
NB: de kosten bedragen d 10,- per persoon.
U kunt zich opgeven via onze website.
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Kaartjes à € 6,– reserveren via de website of telefonisch.
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