
Op tournee door
heel Nederland

Zondag, 30 Oktober 2022, 15:00 / Dorpsgemeenschap Scorlewald   Schoorl, Valkenlaan 14
Maandag, 31 Oktober 2022, 19:30 / Polanen Theater   Amsterdam, Polanenstraat 174

Vrijdag, 4 November 2022, 19:00 / Stichtse Vrije School   Zeist, Socrateslaan 24
Zondag, 6 November 2022, 11:00 / Zeehelden Theater   Den Haag, Trompstraat 342

Dinsdag, 8 November 2022, 19:30 / Vrije School   Middelburg, Willem Arondeusstraat 59
Zaterdag, 12 November 2022, 15:00 / De Proeflokalen   Zutphen, Vispoortplein 16

Oriëntaalse 
sprookjesmagie met dans,
euritmie, theater en muziek 
In makkelijk te begrijpen 
Duits / Puur genot voor 
fijnproevers vanaf 5 Jaar

naar Wilhelm Hauff

Der

Muckkleine

Info: www.euritm
ie.nlIll
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Wie klein en tenger is, moet veel ideeën en moed hebben of toverkrachten bezitten, om 
overeind te blijven. De kleine Muck uit het sprookje van Wilhelm Hauff is zo een buitenstaander. 
Uitgelachen en verstoten, omdat hij een dwerg is, krijgt hij zijn grote kans, als een paar pantoffels 
in zijn handen valt, die hem naar welke plek ook in de wereld laten vliegen. En dan te zwijgen 
over de wandelstok, waarmee hij goud kan opsporen! Maar bovenal helpen zijn goed karakter, 
moed en temperament hem uiteindelijk, de boze sultan te slim af te zijn.

Voor Compagnie Orval is het verhaal van der kleine Muck een parabel over het inmiddels 
zogenaamde »mobbing«. En omdat alle mensen er altijd al angst voor hadden, door de 
gemeenschap te worden uitgesloten, kan iedereen zich, kind of volwassene, met de figuur van 
de kleine man Muck identificeren. 

Euritmie, dans, gitaarmuziek en toneelspel versmelten tot een fantastisch en magisch sprookje 
met veel humor, warmte en boordevol met ingevingen. Bonte kostuums, spetterende muziek en 
sprankelende beweging laten met elkaar een vuurwerk aan fantasie en vitaliteit ontstaan – maar 
vooral een euritmietheaterfeest voor groot en klein. Dit mogen jullie niet missen!

Euritmie / Dans: Thomas Feyerabend, Danuta Swamy von Zastrow / Verhaal: Barbara Lanz /
Muziek: Agustín Belbussi / Kostuum: Katja Nestle / Licht: Julian Hoffmann / Jasper Gather /
Kunstzinnige medewerking: Bettina Grube / Regie: Rob Barendsma

Organisatie: Quo Vadis Euritmie Impresariaat Nederland

Foto’s©Peter Bruns

Tickets, aan de kassa: Volwassenen 12€ / Kind 7€ / Gezin: p. Volwssene 10€ / p. Kind 5€
Reserveren: contact@euritmie.nl / Tel. 06 289 719 01    Spreek in: naam, aantal tickets, plaats 
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