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Prullaria
van Marius Prein

Of je 4 bent of 104: er valt voor iedereen genoeg te beleven in deze heerlijke
familievoorstelling van Falkland. Prachtige, kleurige kleding, humor en taalgrappen.
Prullaria gaat over Prullenland. Nee, geen prullenmand, maar Prullenland. In dat land
wonen… Tja, wie wonen daar eigenlijk? Ze lijken op mensen, maar niet helemaal. Ze praten
als mensen, maar niet helemaal. Sommige dingen noemen ze anders. Tegen handen zeggen
ze grijpers. Tegen mond zeggen ze ﬂapuit. Dat lijkt misschien moeilijk, maar je zult merken
dat je het meeste wel begrijpt. Behalve de mini-ster: die praat net zo ingewikkeld als een
echte minister en niemand snapt haar.
In Prullenland hebben ze een koning: koning Rep. Ze hebben ook een tijdtikker (klok). Deze
tijdtikker is heel belangrijk, want in Prullenland moet alles precies op tijd gebeuren. Anders
krijgt de koning een bui van pé (rothumeur). Je begrijpt dus wel: met die tijdtikker gaat er
iets niet goed! En dan hebben de bewoners van Prullenland jullie hulp hard nodig. Je moet
klappen met je grijpers, stampen met je onderlopers. Je moet ﬂap-uiten, ﬂap-tuiten,
ﬂap-tetteren en ﬂap-toeteren! Neem al je familie, vriendjes en vriendinnetjes mee. Dan gaat
het vast wel goed komen!
Op vertoon van je toegangskaart krijg je in het weekend van de voorstelling bij ijssalon
Di Fiorentina in Heiloo het tweede bolletje ijs gratis.

Wanneer

Spelers: Allard de Graaf, Cindy Babonnick, Edo Postma,
Maartje Kruit, Margret Dekker, Marianne Rutgers,
Myrthe Veer, Richard Loos, Rob van ‘t Wout en Wob de Vries.

Zo 13 maart 2016
13.00 en 16.00 uur

Regie: Marius Prein
Productie: Remy de Graaf

Za 12 maart 2016
15.00 uur

Waar

Theater De Beun
Heiloo

Entree

Kaartverkoop: Vanaf 14 dagen van tevoren bij Theater De
Beun, Boekhandel De Schrijverij (Stationscentrum en Het
Hoekstuk) en Boekhandel Bruna (’t Loo). 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.

¤ 5,00
donateurs: ¤ 3,50

Reserveringen en info:

www.falklandtoneel.nl
072 - 533 21 63
Vier ook je partijtje bij Falkland! Kijk voor meer informatie op onze website

