Een vertelling met bekende meezingliedjes, gebaseerd
op het verhaal dat in de Middeleeuwen op markten
werd verteld.

Schurkenstreken
Verschillende dieren doen hun beklag over de schurkenstreken
van Reinaert de Vos bij Koning Nobel, die besluit de vos voor
het hof te dagen. Alle dieren verschijnen, behalve Reinaert.
Bruun de Beer en Tybeert de kater gaan aan de slag. Reintje
kan Bruun in de val lokken door gebruik te maken van diens
gulzigheid, en ook Tybeert wordt het slachtoffer. Vele andere
dieren volgen. De puinhoop is niet meer te overzien. De Koning
is nu echt boos en vertrekt met de edelen naar Reinaert om
hem om te brengen, maar die slimme Reintje is al naar de
wildernis gevlucht.

Samen zingen
In de show kunt u met bekende liedjes meezingen (zoals
‘De Kat van Ome Willem’). Na de show kunt u uw eigen
verhalen over (huis)dieren delen.

Spel en zang 
Marieke van der Have
Regie en script
Jacques Janssen
Regie-assistentie 		Nikki Hooijerink en Marieke van der Have
Zangcoach
Jens Oosterloo
Decor/Rekwisieten Joke Beltman en Jacques Janssen
Grafisch ontwerp Joke Beltman
Duur 			
45 minuten
Reinaert de Vos maakt deel uit van het project
‘Esmoreit en Reinaert de Vos’. Kijk ook op www.colline.nl
Deze voorstelling is mede
mogelijk gemaakt door:

Een vertelling met bekende meezingliedjes, gebaseerd
op het verhaal dat in de Middeleeuwen op markten werd
verteld. Het gaat over de liefde tussen twee mensen, en
over een valserik die alleen maar aan zichzelf denkt...
maar in dit verhaal komt boontje om zijn loontje!

Ontvoerd
Esmoreit gaat over een koningszoon, die als kind gestolen
en ontvoerd wordt. Volwassen geworden keert hij uit het
buitenland terug, ontmaskert de verrader, Robberecht,
en bevrijdt zijn onschuldig gevangen gezette moeder.
Hij trouwt met zijn buitenlandse opvoedster prinses Damiet.
Daarop doet zijn oude vader afstand van de troon. Esmoreit
is de nieuwe koning.

Samen zingen
In de show kunt u met bekende liedjes meezingen (zoals ‘Over
25 jaar’ en ‘Ouwe Taaie’). Na de show kunt u nog even napraten.

Spel en zang 
Jens Oosterloo
Regie en script
Jacques Janssen
Regie-assistentie 		Nikki Hooijerink en Marieke van der Have
Zangcoach
Marieke van der Have
Decor/Rekwisieten Joke Beltman
Kledingadvies
Cintha de Swart
Grafisch ontwerp Joke Beltman
Duur 			
45 minuten
Esmoreit maakt deel uit van het project
‘Esmoreit en Reinaert de Vos’. Kijk ook op www.colline.nl
Deze voorstelling is mede
mogelijk gemaakt door:

