Sint en Piet

en legenden over de (al dan niet) heilige Nicolas
en Niclaus als historische figuur.
Ook voor het feest van Sint Maarten is een
aangepast programma beschikbaar.
We gebruiken decor-elementen (knuffels,
prenten) en zo mogelijk een scherm (26”” in een
houten kader verwerkt) om een paar verhalen met
prenten te ondersteunen, en een muziekje bij
begin & einde, een liedje….
Enkele verhalen
-- Hoogtevreespietje
-- Zwarte Piet is Kierewiet
-- O, kom er eens kijken (over een kleine Das)
-- Elmo en het geheim van Sinterklaas
-- Pom ti Dom viert Sinterklaas
En vele andere, naargelang de leeftijd.

Een mix van voorlezen en vertellen
met oude of recente pittige verhalen
over Sinterklaas en Piet.
In een klas, een zaaltje, de bibliotheek, in de
Luisterlezerbus of de Fabulabus.

Met de sfeervolle Luisterlezerbus
Op een ochtend staat het dakraam van de bus
open. Brrr, de koude valt naar binnen.
Er ligt een zak. De zak van Zwarte Piet?! Die heeft
hij allicht vergeten toen hij weg liep. Hij zal het
wel komen halen, maar ondertussen...
Zullen we er even in piepen? Ja toch?
Hij vertelt in dit boek over zijn belevenissen en
hij heeft een hoop fragmenten uit leuke
kinderboeken over hemzelf verzameld, de
ijdeltuit. En over de lotgevallen van zijn beste
vriend de Sint natuurlijk.

In een zaaltje, lokaal...
Op een avond staat Piet op de stoep bij Selle de
Vos (De Luisterlezer). Met een groot pak onder de
arm.
'Hierzo, mijn dagboek, helemaal voor jou,' zegt
hij. ‘Daarin heb ik alles verzameld wat er over de
Sint en vooral over mijzelf geschreven en gedrukt
is. Lees, lees voor, vertel... waar en hoe je maar
kunt! Laat de kinderen genieten van al die leuke
verhalen over de Sint en vooral over – euh – over
mezelf, natuurlijk!' De ijdeltuit.

Sint en Piet.
Wie zijn ze? Wat beleven ze op hun reizen? Of
komt Sint-Maarten bij jou in de buurt? Hoe
gewoon ongewoon verwennen ze de kinderen? Ook
voor oudere luisteraars zijn er verhalen over de
eeuwenoude krasse heilige man(nen). Ideaal voor
wie Sinterklaas of Sint-Maarten in ere houdt.

Praktisch

In het Mobiel theater (De Luisterlezerbus of de Fabulabus),
(30 tot 36 plaatsen grote-kleine kinderen, 25 volwassenen).
Een standplaats, een stopcontact en we kunnen beginnen.
€ 495 voor 1 tot 3 voorstellingen = een dagdeel (max. 4u)
€ 695 voor 3 tot 5 voorstellingen = twee dagdelen (ca 7u)
+ € 0.7/km verplaatsingskost
In een zaaltje of lokaal: prijs op aanvraag en op maat naargelang
aantal voorstellingen, aantal deelnemers en accommodatie.
Vanaf € 300 tot 450 + € 0.4/km.

Ook voor ‘non-believers’
Voor wie niet (meer) in de Sint gelooft, put De
Luisterlezer uit de rijke vertelschat van verhalen
Reserveren: via telefoon/gsm, mail of gebruik het formulier op de website.

Volg De Luisterlezer ook op facebook
Voor bibliotheken, streekgericht bibliotheekwerk of scholengemeenschap zijn er voordelige formules voor een opeenvolgende reeks
voorstellingen over meer dagen gespreid en/of op verschillende locaties. Bel voor informatie, offerte, planning.
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