FALKLAND TONEEL SPEELT

DE
IJSPRINSES
van Carla Berendse - Schel
Theater De Beun in Heiloo
Reserveringen en info
www.falklandtoneel.nl of bel 072 533 43 55

DE IJSPRINSES

AL

van Carla Berendse - Schel

Het zal je maar gebeuren. Daan valt in slaap en wordt wakker in een paleis.
Dat is nog wel leuk, maar dit is een ijspaleis! Het is er ijs- en ijskoud. Alle
bloemen en vogels zijn bevroren. De koning staat als een standbeeld van
ijs in de tuin van het betoverde paleis en het hart van prinses Anastasia is
veranderd in een klomp ijs. Daan wil zo gauw mogelijk weer terug naar huis.
Maar de nare tovenares Muriël heeft andere plannen. Gelukkig krijgt Daan
hulp van de andere bewoners van het paleis. Ook Prins Valiant wordt
gehaald: misschien kan hij de betovering van zijn geliefde verbreken. Maar
zijn ze wel opgewassen tegen de grote ijsvogel die, zonder het te willen,
gevaarlijk pikt met zijn snavel?
De IJsprinses is een grappig en muzikaal sprookje waarin veel kleurrijke
Alle kinderen die naar deze voorstelling komen, mogen - om in de sfeer te
komen of te blijven - in het weekend van de voorstelling met hun toegangsbewijs bij Di Fiorentina in Heiloo een ijsje halen voor de helft van de prijs.

Wanneer

Za 8 maart 2014
Zo 9 maart 2014

Waar

Theater De Beun

Spelers: Nelly de Boer, Caroline Groenland, Hilde Kaan,
Anneke Keijsper, Michel Mannes, Marius Prein,
Marjoleine Putter, Marianne Rutgers, Maarten Schols
en Tamara Zonneveld
Regie: Carien van Opstal
Productie: Wob de Vries

Heiloo

Aanvang

13:30 en 16:00 uur

Entree

€ 4,50
donateurs: € 3,-

Kaartverkoop: Vanaf 14 dagen van tevoren bij Boekhandel De Schrijverij (Stationscentrum en Het Hoekstuk), Boekhandel Bruna (’t Loo) en Theater De Beun
(woensdag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur) in
Heiloo. Kaarten zijn tevens vanaf één uur voor aanvang
van de voorstelling te verkrijgen aan de kassa van
Theater De Beun. Gereserveerde kaarten dienen een
kwartier voor aanvang van de voorstelling te zijn
afgehaald.

Reserveringen en info:
www.falklandtoneel.nl
072 - 533 43 55 / 06 - 42 15 80 33
Vier ook je partijtje bij Falkland! Kijk voor meer informatie op onze website...

