
 
 

Het dier, het dier en het beestje 
Theater Artemis 

 
Een gezongen fabel over een doodgewoon meisje       
van acht. Een hond loopt iedere ochtend met twee         
dino’s naar haar basisschool. In de klas van meester         
octopus heeft ze veel lol, maar ook wat moeite met          
opletten. Een haai komt haar eens observeren in de         
klas. Hoe kunnen ze haar beter helpen? Moet ze niet          
eens gaan kijken op een andere school? Met        
knikkende poten stapt ze in het taxibusje van het         
nijlpaard. Hebben ze daar ook zo’n lieve meester? En         

hoe moet het in de lente met haar kinderfeestje? 
 
in de pers 
“Dat Batelaan dit thema van ‘anders zijn’ zo verrassend en tegelijkertijd toegankelijk weet             
aan te snijden, dankt hij naast zijn exceptionele regisseurskunde aan de bijzondere            
vormgeving en de vier geestdriftige acteurs die zich vol energie op hun taken storten: Sieger               
Baljon, Tjebbe Roelofs, Nimuë Walraven en Anneke Sluiters.” - Theaterkrant.nl 
 
“Het is razendknap hoe Batelaan met zijn bizarre musical een ontregelende balans weet te              
treffen tussen humor en drama: de vorm is intens geestig, maar ook de hartverscheurende              
eenzaamheid van Sterre blijft voelbaar.” - NRC 
 
in het juryrapport 
“Van goed jeugdtheater kunnen volwassenen ook smullen: het is één van die clichés die              
kloppen als een bus. Wie ooit een voorstelling zag van regisseur Jetse Batelaan, weet dat               
zijn werk er een mooi bewijs van is. Zijn laatste voorstelling Het dier, het dier en het beestje                  
is alleszins een schot in de roos.” - TheaterFestival Jury 2020 
 
regie Jetse Batelaan | spel Sieger Baljon, Tjebbe Roelofs, Nimuë Walraven & Anneke              
Sluiters | stem Leny Breederveld | kostuums Liesbet Swings | muziek Keimpe de Jong |                 
scenografie Marloes van der Hoek & Wikke van Houwelingen | licht ontwerp Bart van den               
Heuvel | regie-assistentie Lara van Hoof | met dank aan Arjen de Leeuw, Tg Oostpool,               
Ronal Schinkelshoek & Andreas Suntrop | fotocredits  Kurt Van der Elst 

 
zo 6 sep 15u & 19u | Kaaitheater 

 
Meer info of nog zulke voorstellingen? Surf naar www.theaterfestival.be  

http://www.theaterfestival.be/

