provinciaal domein

De Gavers

fantastische kindershows

is
Grat

in juli en augustus

Elke woensdagnamiddag vanaf 14.30 uur in De Doos
(deuren open om 14.15 uur)
Geschikt voor kinderen vanaf 3 tot 12 jaar, inschrijven is niet nodig
5 juli • Urkie Purkie ‘Ron Ton Ton’

Some like it hot … Een wervelende meespeelshow in een prettig gestoorde marinade
vol aanstekelijke ritmes, verrassende liedjes, spel, ambiance, een vleugje theater,
twee gigantische tonnen, de coole vibes van Mister Move en vanzelfsprekend de
fratsen van Urkie en Purkie zelf. Droom mee over een ‘vliegende ton’ en laat je
fantasie de vrije loop.

12 juli • Theater Top ‘Gekke griezels’

De keigrappige clown Dobbel zet zijn beste beentje voor. Hij helpt spin Sebastiaan
zijn angsten overwinnen en spokenmeisje Willemientje opkomen voor zichzelf. Twee
boeiende poppenkastverhalen barstensvol grapjes en puur interactief met kids,
ouders én grootouders. Niet verzekerd voor gescheurde lachspieren!

19 juli • Clown Rocky’s Matrozenshow

Hijs mee de zeilen en stap aan boord met Captain Clown Rocky. Deze grote kindervriend lost het anker, vaart uit en zet alle zeilen bij om de piraten en de matrozen in
goede banen te leiden. Over woelige baren en veilige waters worden er weer leuke
spelletjes gebracht en wordt het een absoluut kinderfeest! Schip ahoy, Clown Rocky
is in aantocht.

26 juli • Goochelaar Guinelli

Guinelli weet zijn jong publiek mateloos te boeien. Passief zitten kijken… geen
denken aan! Geniet van een interactieve show vol kleur, humor, spanning en magie.
Roep, brul, gier en goochel mee alsof je leven ervan afhangt.

2 augustus • Acaboe ‘Tien kleine Boeboeks’

Pit en Puf, twee koddige Boeboekkeutels, zijn het nichtje en neefje van Piepel en
Soeza. Ze mogen nog maar net het hol uit en ontdekken spelenderwijs de rijke
wereld rondom hen in het Biezebos … Ga mee op avontuur met Pit en Puf Boeboek!

9 augustus • Jens de Lakei

Onze koning is jarig en dat vieren we met een groot verjaardagsfeest! Alle ridders
en prinsessen uit het hele land zijn uitgenodigd. Samen met Jens de Lakei beleef
je het gekste verjaardagsfeest van het jaar want voor de koning is enkel het beste
goed genoeg. Hiep Hiep... Hoera!

De circusdirecteur rijdt een grote kar de piste in. Als hij die openklapt, uit elkaar
haalt en uitvouwt blijkt daar plots een volledig circus te staan. Help jij de
artiesten bij hun trucjes? Doe Victor, de Vliegende Kanonskogel, door de lucht
zweven. Of laat olifanten salto’s maken en neem het daarna op tegen John de
sterke man. En er is nog zooooveel meer te beleven.

23 augustus • Jeuk ‘Piratensoep met balletjes’

Kapitein Korneel is bijzonder slechtgeluimd en de arme Jacobus zal het geweten
hebben. Ze zijn gestrand op een vreemd eiland en hun ketel piratensoep met
balletjes is warempel gestolen. Wat een ramp! Zonder de balletjessoep
veranderen ze in papegaaien. Wie zit er achter dit ondeugende plan?
Vindt Korneel de soep tijdig terug of is het hopeloos te laat?

30 augustus • Schooltheater ‘Tijger ontsnapt’

Jo werkt in een circus en droomt er van om ooit zelf artiest te worden. Wanneer hij
op een dag de tijger laat ontsnappen begint een spannend avontuur. Een waar
circusspektakel met clownerie, circustechnieken en enkele straffe goocheltrucs!

Schrijf je via www.degavers.be in op onze nieuwsbrief, zo blijf je op
de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen!
Of volg ons via Facebook: provinciaaldomeindegavers/
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16 augustus • Hoetchatcha ‘Het groot minicircus’

