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LEEFTIJD  Groep 5 t/m 8. Alle niveaus 
 
INHOUD   PLAZA PATATTA LIEDJESFESTIJN 

Deze schoolvoorstelling is een muzikale show vol spannende verhalen en grappige 
momenten. Dit liedjesavontuur is gebaseerd op het boek ‘Een fantastische 
verjaardag’ uit de 17-delige boekenreeks Plaza Patatta van schrijfster Nanda Roep. 

 
Lotte is jarig, maar ze wil veel te veel! Een supersonisch spannend feest met 
zwemmen, slapen in het bos, kamperen en een speurtocht! Van haar vader moet ze 
echter kiezen. Samen met haar zus Luna besluit ze om stiekem toch haar zin te 
krijgen, met alle gevolgen van dien. 

 
ZANG EN SPEL Charlotte Waardenburg (o.a. Los muziektheater) 
 Maria Noë (o.a. Oorlogsgeheimen)  
 
VERDIEPING  Als voorbereiding op de voorstelling kan je met de klas inloggen op ons uitgebreide 

lespakket. Kijk samen met de leerlingen naar de uitlegvideo en daarna ga je 
gemakkelijk aan de slag! Met als thema’s: jarig zijn, verwachtingen hebben, 
tegenslag, verantwoordelijkheid, en natuur. 

 
SPEELDUUR  50 minuten 
 
OP/AFBOUW  1 uur 
 
TECHNIEK  Deze voorstelling is qua techniek zelfvoorzienend en heeft geen technische eisen. We 

nemen zelf geluid e.d. mee. Stroom is wel noodzakelijk. 
 
SPEELVLAK  Deze voorstelling kan op elke plek gespeeld worden. Kantine, klaslokaal, gymzaal 

enz. Beschikt u over een theaterachtige setting? Dan heeft dat de voorkeur. 
 
LEERLINGEN  150 lln 
 
VOORWAARDEN  Wij willen het liefst zo dicht mogelijk bij een theateropstelling komen. Mocht er een 

verhoogd podium of een tribune zijn, maken we daar graag gebruik van. De 
groepsgrootte moet in iedere geval zo zijn, dat iedereen goede zichtlijnen heeft en 
de voorstelling volledig mee kan krijgen. 

 
PRIJSLIJST  1 voorstelling     €   950,00 exclusief btw. 

2 voorstellingen € 1350,00 exclusief btw. 
3 voorstellingen € 1850,00 exclusief btw. 
4 voorstellingen € 2000,00 exclusief btw. 
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Voor meer informatie, boekingen: 
 
 
Silvester Zwaneveld 
Verzetstrijderspark 10 
7316 CM Apeldoorn 
06-48380573 
retsevlis@planet.nl 
www.line-uptheater.nl 

 
 


