Muziek- & Straattheater - Dans
Zondag 19 september 13.00 - 18.00 uur
Centrum Boxtel - Locatie via gratis tickets! - Vol = Vol

PROGRAMMA 2021
Op hoop van zegen
14:20, 15:30 en 16:40 uur
Over Kniertje die gedwongen haar twee laatst
levende zonen de ruwe zee opstuurt. Over Reder
Bos die diezelfde zonen op een rottend schip zet.
En over een dorpsgemeenschap waar mensen
elkaar steunen in de meest moeilijke tijden

Safe
Aanvang: 13:30, 15:00 en 16:20 uur
SAFE is een spectaculaire voorstelling zonder
tekst over hoe je als vrouw het leven vol bij de
kladden grijpt. Met een ontploffende stofzuiger,
een potje sperma en een vleugje poëzie. Alle
ingrediënten voor een geslaagd vrouwenleven.

Doe maar niet Leeftijd 10+
Aanvang: 14:50 en 16:10 uur
Het dansduet gaat over de fysiek gewenste
afstand tussen mensen. Wat vind je fijn? Wat niet?
Hoe geef je aan wat je niet fijn vindt? Wat zijn
jouw grenzen? De voorstelling is geschikt voor
de bovenbouw van de basisschool, het speciaal
onderwijs en het middelbaar onderwijs.
Soapstunters
Aanvang: 14:10, 15:40 en 17:00 uur
No guts, no glory, no legend, no story. Dat is hèt
credo van de ‘Soap Stunters’. Dit zijn de vedettes
van weleer maar ook de helden van het heden.
Vandaag! Nu de wereld er heel anders uitziet mét
Covid-19.

WORTELEN in de NaZomer
Aanvang: 13:00 en 15:40 uur
Waai mee naar zee! Ga mee strandjutten op
bijzondere plekjes. Je telefoon mag je lekker uit
laten rusten in een strandbedje. Ontmoet een
warme en genietende familie. Voel het water, zand,
zout, schuim en de wind en maak je eigen zee!

De Muzikale Smid
Aanvang: 13:40, 14:50, 16:00 en 17:10 uur
Vreemde experimenten, vuur en aparte muziek?
Wereldberoemd in zijn geboortedorp: De Muzikale
Smid. Met z’n knutseltalent en muzikaliteit tovert
hij het ene na het andere instrument uit zijn veel
te grote handen.

De Bellentuin [Doorlopend op Markt]
Aanvang: 14:00 uur
In ‘De Bellentuin’ draait het om lucht, sop en
creativiteit. Palmbomen, heerlijke strandstoelen
en liters zeepsop maken van dit authentieke
mobiele minipretpark (115 m2 groot) een feestelijk
geheel.
Omdat elke voorstelling een max aantal bezoekers mag ontvangen, werken we dit keer met
gratis tickets. Deze kun je ophalen een uur voor aanvang bij de info-stand van Bockesprongen
[voor de Zeeman winkel - Rechterstraat]. Bezoekers zonder geldig ticket kunnen wij niet
toelaten tot een voorstelling. Deze werkwijze geldt voor alle voorstellingen, uitgezonderd
De bellentuin op de Markt aan dit kinderprogramma mag iedereen deelnemen.
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