MagAllesKruid
Het

Mijn naam is:
Ik ben:
Mijn adres is:

jaar oud

Toneelvereniging ODI presenteert:

Het Magalleskruid
Een stuk voor kinderen van de basisschool

Regie: Peter van den Berg en Bianca Zonneveld
Geschreven door: A. van der Heijden
Prinses Romelia is ten einde raad. Haar moeder Koningin Galande wil het paleis
waar zij wonen verkopen, omdat de stapel rekeningen haar boven het hoofd groeit.
Prinses Romelia bedenkt allerlei plannetjes om haar huis te behouden. Haar vader
koning Morvik is meer geïnteresseerd in zijn pilletjes en poedertjes en tante Lamilla
zit de hele tijd in haar puzzelboekjes.
Als de eerste kopers Alrijkon XIII en haar assistente Exacta arriveren, heeft Prinses
Romelia hen snel door: die zijn niet helemaal pluis. Wat er dan met de prinses
gebeurt en wat deze tovenaars van plan zijn, verklappen we nog niet!
Wie heeft het Magalleskruid eigenlijk? Wat is het Magalleskruid? Waarom is het
Magalleskruid zo belangrijk? En belangrijker nog: zal het Magalleskruid ontdekt
worden?
Spelers: Daniëlle de Jong, Trudy de Jong, Peter van den Burg, Gerda Prins-Nijssen,
Annemieke Hoogenboom, Petra den Engelsen en Lia Meerkerk.
Kom met je hele familie kijken naar ‘Het Magalleskruid’:
● Zaterdag 19 januari 2019 om 14.00 uur De Schelft in Noordwijkerhout
● Zondag 20 januari 2019 om 14.00 uur De Schelft in Noordwijkerhout
● Zondag 27 januari 2019 om 14.00 uur De Duinpan in De Zilk
De zaal gaat open om 13:30 uur.
Kaarten zijn voor 5 euro per stuk verkrijgbaar bij Boekhandel Wagenaar & Van
Halem en Suzanne’s Feestshop in Noordwijkerhout, M-Kappers in De Zilk en bij
Drogisterij Letschert in Hillegom.
Je kunt ook reserveren via www.toneelverenigingodi.nl
Ook zijn er natuurlijk enkele kaarten aan de zaal verkrijgbaar, maar... OP=OP!
Op de achterkant van dit blad is een kleurplaat getekend. Voor kinderen die deze
kleurplaat hebben ingekleurd en meenemen naar de voorstelling zijn per
leeftijdscategorie diverse prijzen te winnen. Ga dus snel aan de slag!
Toneelvereniging ODI vind je ook terug op Facebook:
www.facebook.com/toneelverenigingodi . De voorstellingen zijn mede mogelijk
gemaakt door sponsoren en donateurs van ODI. Dank!

