Persbericht
Den Haag, 28 juni 2022

Eerste voorstellingen Jeugdkunstfestival De
Betovering bekend
De voorbereidingen van de 23e editie van Festival de
Betovering zijn in volle gang! Van vrijdag 21 t/m zaterdag 29
oktober (herfstvakantie) zullen kunstenaars, theatermakers en
straatartiesten uit binnen- en buitenland kinderen tot en met
twaalf jaar betoveren. Op zo’n 55 locaties in Den Haag zijn de
mooiste, leukste, spannendste en meest ontroerende
voorstellingen en workshops te ervaren. De
circustheatergezelschappen D’irque en Fien (België) en Cirque
Content Pour Peu (Frankrijk), Maas theater en dans, het
Amsterdams Andalusisch Orkest en Schippers&VanGucht zijn
onder andere van de partij. Het volledige programma is vanaf
begin september online te vinden op debetovering.nl.

FANTASIEPRIKKELENDE VOORSTELLINGEN
Piano’s vallen tijdens de opening van De Betovering uit de lucht in de
voorstelling Sol bémol (6+) van D’irque en Fien. Zij zijn een
circustheatergezelschap uit België dat een droomwereld schept, de fantasie
prikkelt en je ademloos laat toekijken. De voorstelling is te zien in het eerste
weekend in de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui.
Er is nog meer internationaal theatercircus te zien: in de voorstelling Met vallen
en opstaan (5+) van het Franse gezelschap Cirque Content Pour Peu. Daarin
zie je dat hoe goed je ook gerepeteerd hebt, er altijd van alles mis kan
gaan. Deze voorstelling staat gepland op woensdag 26 oktober in Theater
Ludens en donderdag 27 oktober in Korzo Theater.
In de wonderlijke TussenTijdCapsule (4+) van Schippers&VanGucht zijn
kinderen als vissen in het water en kruipen volwassenen onhandig rond op het
droge. Vraag een kind om je door de gangen van de installatie te leiden en je te
helpen herinneren hoe je dat ook alweer deed: ontdekken. Ga mee op deze reis
van woensdag 26 t/m zaterdag 29 oktober in Theater aan het Spui.
Voor muziek ga je naar Olifantje Abu l’Abbas (6+) van het Amsterdams
Andalusisch Orkest i.s.m. Theater de Krakeling. Een schitterende muzikale ode
aan het witte olifantje dat de Khalief van Bagdad in de negende eeuw aan Karel
de Grote schonk. Laat je net als ’t olifantje muzikaal meevoeren over land en
zee! Te zien op zaterdag 22 oktober in Theater Dakota en vrijdag 28 oktober in
De Nieuwe Regentes.
In de hilarische musical Bullybully (3+) van Maas theater en dans, ontmoeten
twee ruziënde wereldleiders elkaar. Leuk voor de hele familie en winnaar van de
Zilveren Kreke! Op donderdag 27 oktober in Theater Dakota.
LOCATIES
Zo’n 55 locaties in Den Haag worden omgetoverd: in theaters, musea, bij
winkelcentra, op straat en pleinen vinden voorstellingen en workshops
plaats! Deelnemende theaters zijn o.a. Het Nationale Theater, Amare en
Theater Dakota. In samenwerking met Haag Wonen worden twee grote Haagse
binnentuinen in stadsdeel Escamp omgetoverd tot mini-festivalterreinen. Met
onder andere graffitiworkshops, fiets-je-eigen-kunst-installaties, muziek en
straattheater. Ook op het Spuiplein kun je doorlopend workshops volgen en
straattheater bewonderen. In onder meer Museum Bredius, KOO, Haags
Hiphop centrum, Huis van het boek en in Beeld en Geluid zijn er workshops
waar kinderen zichzelf creatief kunnen uitleven in theater, hoorspel, hiphop,
etsen, dans, eten en nog veel meer.

TV KANAAL
BetoveringTV is de digitale omgeving op YouTube van Festival De Betovering.
In aanloop naar het festival wordt dit kanaal gevuld met korte video’s, gemaakt
door verschillende partners van het festival en misschien wel door jou!
IEDEREEN WELKOM
Bij De Betovering is iedereen welkom. Dus ook kinderen voor wie bewegen,
stilzitten, horen, zien of prikkels verwerken minder vanzelfsprekend is. Het
belangrijkste is dat we met alle kinderen samen kunnen genieten van kunst.

Voor: iedereen van 2 t/m 12 jaar
Waar: in zo’n 55 culturele instellingen in en rond Den Haag
Wanneer: vrijdag 21 t/m zaterdag 29 oktober 2022 (herfstvakantie)
Programma/reserveren: begin september via www.debetovering.nl
Kosten: de meeste voorstellingen en workshops kosten €7,50

Download beeldmateriaal

Voor interviewverzoeken, beeldmateriaal of achtergrondinformatie kunt u contact
opnemen met Sanne Bakker, ensanne.nl (Publiciteit De Betovering). 06 16 72 49 11
sanne@ensanne.nl
Wilt u begin september een uitnodiging voor een van de activiteiten ontvangen? Mail
uw verzoek dan naar d.muiderman@debetovering.nl

