
Epos Ensemble

Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los, zingen de 
kinderen. Maar wat nou als het olifantje wél zijn mama 
kwijtraakt? Samen met twee musici van het Epos Ensemble 
maakt het olifantje allemaal vrolijke en spannende dingen mee. 
In deze voorstelling bepalen de kinderen de loop van de 
voorstelling! Samen met het olifantje komen ze allerlei dieren 
tegen en worden ze gevraagd mee te zingen, spelen, tellen en 
noem maar op!
De voorstelling begint en eindigt met een klein gesprekje, juist 
voor de kinderen die nog niet zo vaak naar een live voorstelling 
zijn geweest. Zit je lekker? Heb je al eens een voorstelling 
gezien? Ken je deze instrumenten al? Durf je mee te zingen?

Praktische Informatie:
Doelgroep: kinderen van 3 t/m 6 jaar
Duur: ca. 30 minuten



Epos Ensemble

Een huisdier hebben is leuk, maar een prachtig opera-zingende 
papegaai als huisdier hebben is helemaal fantastisch! Jop is dan ook 
helemaal in de wolken als Lorre bij hem komt wonen en hij kan al 
gauw niet meer zonder het lieve beestje. Maar helaas is Jop niet de 
enige die wat in Lorre ziet: ook meneer Panini wil hem graag 
hebben om héél veel geld aan hem te verdienen in de grote 
operazalen wereldwijd. De geniepige Panini haalt de raarste streken 
uit om Lorre van Jop af te pakken, en dát laten Jop en zijn vrienden 
niet zo maar op zich zitten…
In deze voorstelling duizelt het je van alle papegaaien, operamuziek 
en wervelende klanken van de blaasinstrumenten. Een spannend, 
knotsgek verhaal wat door verteller Benjamin Murck helemaal tot 
leven gewekt wordt.

Praktische Informatie:
Doelgroep: Iedereen vanaf 6 jaar
Duur: ca. 45 minuten

Verteller: Benjamin Murck
Regie: Lotte van Dijck
Scenografie: Nynke Koopmans
Tosca Menten schreef het boek waar dit verhaal op gebaseerd is.
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