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Op avontuur in
het theater!
Welkom in Flint
Ga mee op theateravontuur in Flint! In het nieuwe seizoen
ontmoet je hier al jouw grote helden. Wat dacht je van Dikkie Dik,
Superjuffie of Belle en het Beest? We hebben een handig boekje
gemaakt waarin je precies kan zien welke familievoorstellingen
in Flint te zien zijn.

Kaarten
Heb je met papa, mama, opa of oma een leuke voorstelling
uitgezocht? Kaarten voor alle voorstellingen koop je op
www.flint.nl. Zijn jullie er nog niet helemaal uit?
Voor advies bel je met het bespreekbureau via 033 4220 229.
Onze medewerkers helpen graag.
De voorverkoop verloopt dit jaar iets anders dan normaal. Kaarten
voor de voorstellingen van september 2021 t/m december 2021
zijn al in de verkoop vanaf 3 juli. Kaarten voor de voorstellingen
van januari 2022 t/m juni 2022 zijn vanaf 30 oktober 2021 in de
verkoop. Flint Vrienden (ook kinderen, lees pagina 8 voor meer
info) bestellen 2 dagen eerder.

2

In dit boekje staat bij elke voorstelling vanaf
welke leeftijd de voorstelling geschikt is,
zodat we zeker weten dat jij het leuk vindt!
Dat doen we zo:
Kom je van tevoren gezellig met papa en
mama bij ons eten? Zo geven we aan dat het
TREK theaterkeuken & café geopend is:
Bij sommige voorstellingen hebben we extra
activiteiten zoals een knutselhoek, ballenbak
of bouwblokken! Dat geven we zo aan:
Bij sommige voorstellingen is een
pauzedrankje inbegrepen bij de toegangsprijs.
Lekker! We geven dat zo aan:

9+

Fotocredits: Amsterdam Wind Quintet, Anita Jeram, Annemieke van der Togt, Annet Schaap,
Beeldcr. in illustratie, Dromenjager, Félice Hofhuizen, Hexagon Ensemble, Jet Boeke,
Marijke de Gruyter & Nicole de Jong, Nichon Glerum, Nick van Ormondt, Paco Vink,
Paulina Matusiak & Eddy Wenting, Peter Putters, Rosa Vitalie, SetVexy, Thijs Steggink, Wim Lanser

Leeftijd, pauzedrankje en
knutselactiviteit
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za 25 september

zo 26 september

KRIJG DE KLEURE!
(PREMIÈRE)
RAGAZZE QUARTET

SO YOU THINK
YOU CAN WRITE A
STRIJKKWARTET?
JONGE COMPONISTEN,
STRIJKKWARTETTEN EN
RAGAZZE QUARTET

De wereld is grijs. Dagen
eentonig. Ellenlang. Maar op een
dag zie je iets geks. Een piepklein
stukje kleur. Was de kleur er
altijd al en zie je hem nu pas?
Ragazze Quartet neemt je mee
in een muzikale dans door een
kleurrijke, fantasievolle en altijd
veranderende wereld.

4+

Jonge Amersfoortse componisten
van 12-18 jaar laten hun eigen
gemaakte composities horen
in een voorstelling in de Sint
Aegtenkapel. Ragazze Quartet en
Stichting in de Knop presenteren
i.s.m. September Me en Scholen in
de Kunst deze voorstelling.
6+

11.00 uur

14.00 & 15.30 uur

Rabobank Theaterzaal

Sint Aegtenkapel

Prijs: € 9,00 kinderen
€ 14,00 volwassenen

Prijs: € 9,00 kinderen
€ 12,50 volwassenen
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wo 20 oktober

wo 20 oktober

HERFSTSTUKJES:
RAAD EENS HOEVEEL
IK VAN JE HOU
PRENTENBOEKJES
FESTIVAL

HERFSTSTUKJES:
HET ASTRONAUTJE
PRENTENBOEKJES
FESTIVAL

Hazeltje en Grote Haas houden
vreselijk veel van elkaar. Maar
hoeveel precies, dàt is niet
makkelijk te meten! Hazeltje
probeert iets héél belangrijks te
vertellen aan Grote Haas: “Raad
eens hoeveel ik van je hou?”
Grote Haas fluistert terug: “Ik
hou van jou helemaal tot aan de
maan... en terug!”
2+

Hoe word je een goede
astronaut? Moet je hoog durven
klimmen? Goed kunnen sporten?
Weten waar alle planeten staan?
André het astronautje neemt
je mee naar een bijzondere plek
en verklapt daar een geheim…
Naar de boeken van Natascha
Stenvert en geïnspireerd op de
belevenissen en ervaringen van
astronaut André Kuipers.
4+

09.30 & 11.00 uur

10.00 & 11.30 uur

AFASzaal

Rabobank Theaterzaal

Prijs: € 9,50

Prijs: € 9,50
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do 21 oktober

HERFSTSTUKJES: HANS & GRIET
DE TONEELMAKERIJ EN SILBERSEE
Dit keer verdwalen Hans en Griet niet in het bos. Door hun ouders
op straat gezet, zwerven ze door de grote stad. Onderweg
ontmoeten ze allerlei figuren, zoals de vadsige PatatDuif, de
Nachtvlinder en de Draaiorgeldraaier. Gaan ze ooit nog terug naar
hun ouders of rooien ze het liever zelf?
7+

19.00 uur

Rabobank Theaterzaal
Prijzen van € 18,50 tot € 21,00
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wo 3 november

zo 28 november

STUK
DOOR 155 EN MAAS
THEATER EN DANS

DIKKIE DIK & IK

De jongens van 155 willen bij
elkaar zijn, dingen doen, maar
ze voelen geen controle over de
situatie. Dus gaan ze door tot
het stuk is. Deze voorstelling is
een unieke mix van breakdance,
komedie, live muziek, video en
bizarre humor. Het wordt echt
een spektakel!
12+

Hoe is het om Dikkie Dik te
zijn? Als je op 4 pootjes loopt
en niet kan praten, maar wel
kopjes geeft? Als je op gekke
plekken ligt en droomt van alle
spannende avonturen die je
meemaakt? In ‘Dikkie Dik & ik’
kan het allemaal en wordt de zaal
omgetoverd in een kattenwereld!

2+

19.30 uur

11.00 & 14.30 uur

AFASzaal

Rabobank Theaterzaal

Prijs: € 18,50

Prijzen van € 11,70 tot € 17,50
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Word ook kindervriend
van Flint
We hebben iets nieuws. Wordt nu kindervriend van
Flint! Als kindervriend van Flint heb je verschillende
voordelen:
 oegang tot de voorverkoop (alle
T
voorstellingen, niet alleen familievoorstellingen)
1 gratis theaterkaartje per jaar (uit het genre
familievoorstellingen)
	
Verrassing op je verjaardag
	
Uitnodiging voor de Flint Familiedag
Voor ouders/verzorgers: Kindervriend worden kost
€ 25 per theaterseizoen. Met het kinderpakket en
het bezoeken van voorstellingen geef je je kind
onuitwisbare jeugdherinneringen.
Ga naar www.flint.nl/vrienden om Vriend te
worden.
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vr 24 december

ma 27 december

DE NOTENKRAKER
BALLET EN ORKEST
VAN DE STAATSOPERA
VAN TATARSTAN

DE WAANZINNIGE
BOOMHUT VAN
52 VERDIEPINGEN
MENEER MONSTER

Het magische kerstballet
‘De Notenkraker’ brengt het
ultieme kerstgevoel voor het
hele gezin. Het verhaalt vertelt
het avontuur van Clara en de
betoverende notenkraker die ze
op kerstavond cadeau krijgt. Deze
voorstelling is een betoverend
begin van je kerstvakantie.

Andy en Terry’s boomhut is nu
niet 13, maar 52 verdiepingen
hoog en bevat nóg meer
fantastische uitvindingen.
En dat is maar goed ook, want
ze moeten een groot raadsel
oplossen; Meneer Grootneus is
verdwenen. De idioten belanden
in een waanzinnig avontuur.
Ga je met hun mee?

6+

7+

19.00 uur

13.30 uur

Rabobank Theaterzaal

Rabobank Theaterzaal

Prijzen van € 28,05 tot € 40,00

Prijzen van € 15,50 tot € 22,50
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wo 5 januari

DE KLEINE ZEEMEERMIN
THEATER UTRECHT
De Kleine Zeemeermin is een magisch theaterfeest vol
diepzeeanimaties, liedjes en muziek voor het hele gezin. Duik samen in
de onderwaterwereld van Annebel en haar vrienden! Maak kennis met
Mattie, de Zeekoning, Prins, Kwallie, Puffer, Mimi Jabila en natuurlijk de
Zeeheks! Zal Annebel haar stem opgeven om te kunnen dansen met
de Prins?
8+

13.30 uur

Rabobank Theaterzaal
Prijzen van € 20,00 tot € 29,00

10

zo 23 januari

CHECKPOINT THEATER
VETTER DAN OOIT
Deze middag zie je een bomvolle show vol ontploffingen,
interactie en spectaculaire tests, die nooit eerder in een
theater zijn uitgevoerd. Alle remmen gaan los. Doe mee met de
verschillende experimenten, speel met jongens tegen de meiden,
duik weg voor het frietschietkanon en nog meer. Veel meer.

8+

16.00 uur

Rabobank Theaterzaal
Prijzen van € 27,50 tot € 36,00
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HET NATIONAAL THEATERWEEKEND
FAMILIE
Tijdens het Nationaal Theaterweekend is er van alles te beleven voor
jong en oud! Zo kosten alle voorstellingen dit weekend slechts € 10.
Welke voorstellingen dit precies zijn, blijft nog even geheim.

za 29 januari

BLINDDATE THEATERWEEKEND: FAMILIE
Een kleurrijke dansvoorstelling voor de hele familie van urban tot
klassiek!
6+

19.00 uur

Rabobank Theaterzaal
Prijs: € 10,00
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zo 13 februari

za 26 februari

BABOESJKA EN HET
RUSSISCHE BEEST
JOEP ONDERDELINDEN
& HEXAGON ENSEMBLE

LENTEUITJES:
NIJNTJE DE MUSICAL
NAAR DE VERHALEN
VAN DICK BRUNA

In dit theatrale concert maak je
kennis met de Russische versie
van het sprookje ‘Belle en het
Beest’ en met de klassieke
muziek van o.a. Tsjaikovski,
Moessorgski en Rachmaninov.
Want ook onder het ‘Russische
Beest’ blijkt een warm en
toegankelijk muziek mens te
zitten.

Hoera: Nijntje komt naar Flint!
Beleef de avonturen van het
wereldberoemde konijntje en
haar vriendjes en geniet van de
verhalen. Dans en zing mee met
de liedjes.

6+

2+

15.00 uur

13.30 & 15.30 uur

Sint Aegtenkapel

Rabobank Theaterzaal

Prijs: € 19,50

Prijzen van € 15,00 tot € 22,00
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di 1 maart

LENTEUITJES: MIJN OMA IS EEN AVATAR
OVER ONLINE LEVEN, ROUWEN EN AFSCHEID
NEMEN
BFF’s Zoë en Amani hebben beiden hun oma verloren. Ze voelen een
groot gemis en besluiten nieuwe oma’s te maken in virtual reality.
Oma wordt een Avatar, net zoals in The Sims. Ze duiken steeds verder
de digitale wereld in op zoek naar de perfecte oma.

8+

19.00 uur

AFASzaal
Prijs: € 15,00
14

wo 2 maart

LENTEUITJES:
SUPERJUFFIE
NAAR DE BEKENDE
BOEKEN
Na een eigen bioscoopfilm komt
juf Josje dit seizoen naar Flint
gevlogen. Juf Josje verandert
in Superjuffie als er een dier in
gevaar is. Ze neemt een hap van
haar krijtje en krijgt superkrachten
en schiet als een tornado door
de lucht. Er gebeuren vreemde
dingen in de dierentuin. Komt
Superjuffie op tijd?

5+

do 3 maart

LENTEUITJES:
LUCKY LUUK
MENEER MONSTER
Een stoere familievoorstelling
met een western sausje. ‘Lucky
Luuk’ is een theaterknaller vol
humor en special effects. In
‘Lucky Luuk’ verdwijnt Meneer
Monster langzaam in het wilde
westen. Vanuit een magische
miniatuurwereld banen de drie
stoere kolder powboys zich een
weg door hun verbeelding.

4+

14.30 uur

14.30 uur

AFASzaal

AFASzaal

Prijs: € 15,00

Prijs: € 15,00
15

zo 13 maart

zo 27 maart

WOEZEL & PIP
SING-A-LONG

DE GRIEZELBUS
ON TOUR
STAP IN DE WERELD
VAN PAUL VAN LOON

Woezel & Pip bestormen opnieuw
het podium van Flint met dit keer
een Sing-a-long. Het wordt één
groot muzikaal meezingfeest
met Woezel en Pip en al hun
vriendjes, waarin ze samen met
het publiek de allerleukste club
ooit oprichten: de vriendjesclub.
En bij de vriendjesclub is het altijd
feest!

2+

Neem een kijkje in de echte
Griezelbus, dans mee op
swingende muziek, luister naar
spannende verhalen, ontmoet
schrijver Paul van Loon in het
echt, ga met hem op de foto én
scoor nog een handtekening
voor in je boek: het kan allemaal
deze middag bij ‘De Griezelbus
On Tour’.

6+

14.00 uur

15.00 uur

Rabobank Theaterzaal

Rabobank Theaterzaal

Prijzen van € 15,00 tot € 22,50

Prijzen van € 13,50 tot € 21,00
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zo 3 april

PETER EN DE WOLF
AMSTERDAM WIND QUINTET
In Peter en de Wolf worden de dieren en mensen door een instrument
uitgebeeld: de vogel door de fluit, de eend door de hobo, de kat door de
klarinet, de wolf door de hoorn en opa wordt gespeeld door de fagot.
Een spannend sprookje, waarbij Peter in het bos bij het huis van zijn
opa allerlei avonturen beleeft…

4+

11.00 uur

Sint Aegtenkapel
Prijs: € 18,00
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zo 10 april

zo 1 mei

BELLE EN HET BEEST
DE MUSICAL
SITA VERMEULEN/
BETTINA HOLWERDA,
TITUS & FIEN E.A.

ALICE IN
WONDERLAND
NATIONAAL JEUGD
MUSICAL THEATER

Een nieuw sprookje komt tot
leven: Belle en het Beest De
Musical! Natuurlijk komt ook in
dit kleurrijke koninkrijk het altijd
populaire, groene tovenaarsduo
Titus & Fien tevoorschijn. Een
magische, hilarische voorstelling
voor de hele familie!

4+

Na ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ en
‘Koning van Katoren’ zijn dit keer
de fantastische avonturen van
Alice te zien in Flint. Wanneer ze
het Witte Konijn achternagaat,
komt ze terecht in het magische
en maffe Wonderland. Daar
beleeft ze steeds gekkere
avonturen. Is het echt of allemaal
een droom?

8+

13.30 uur

15.00 uur

Rabobank Theaterzaal

Rabobank Theaterzaal

Prijzen van € 17,50 tot € 26,50

Prijzen van € 18,50 tot € 27,00
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AGENDA FAMILIEVOORSTELLINGEN
SEIZOEN 2021-2022
Za 25 sept

4+

Krijg de Kleure!

Zo 26 sept

6+

So you think you can write a Strijkkwartet?

Wo 20 okt

2+

Herfststukjes: Raad eens hoeveel ik van je hou

Wo 20 okt

4+

Herfststukjes: Het Astronautje

Do 21 okt

7+

Herfststukjes: Hans en Griet

Wo 3 nov

12+

STUK

Zo 28 nov

2+

Dikkie Dik & ik

Vr 24 dec

6+

De Notenkraker

Ma 27 dec

7+

De Waanzinnige Boomhut van 52 Verdiepingen

Wo 5 jan

8+

De Kleine Zeemeermin

Zo 23 jan

8+

Checkpoint Theater

Za 29 jan

6+

Blinddate Nationaal Theaterweekend

Zo 13 feb

6+

Baboesjka en het Russische Beest

Za 26 feb

2+

Lenteuitjes: Nijntje de musical

Di 1 mrt

8+

Lenteuitjes: Mijn oma is een Avatar

Wo 2 mrt

5+

Lenteuitjes: Superjuffie

Do 3 mrt

4+

Lenteuitjes: Lucky Luuk

Zo 13 mrt

2+

Woezel & Pip

Zo 27 mrt

6+

De Griezelbus on Tour

Zo 3 apr

4+

Peter en de Wolf

Zo 10 apr

4+

Belle en het Beest de Musical

Zo 1 mei

8+

Alice in Wonderland
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