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Ga mee op theateravontuur!
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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:

Wij geven jullie graag advies. Je mag altijd contact met ons
opnemen via info@flint.nl. Wij kijken er naar uit om samen
op avontuur te gaan! Tot snel in Flint.
Lieven Cooiman en Lennart van den Hof
Programmeurs van Flint

HÄNSEL UND GRETEL

Een muzikale reis over oneindigheid
Prijzen van € 10,00 tot € 17,50

Gebaseerd op het sprookje van Hans
en Grietje van de gebroeders Grimm
Prijzen van € 12,50 tot € 30,00

In Veerensmederij

9+

OKTOBER

Zondag 2 oktober 15.00 uur

RAPUNZEL DE MUSICAL

Door Theater Terra, bekend van
Kikker en Sneeuwwitje!
Prijzen van € 15,00 tot € 22,50

17
4+

Kom je van tevoren gezellig met je ouders
bij ons eten? Zo geven we aan dat het
TREK theaterkeuken & café geopend is:

Zijn jullie er nog niet helemaal uit?

Zondag 25 september 11.00 uur

2 Rapunzel de musical

18

4+

3

19

4 Dierendag

20

5

21 Start herfstvakantie
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25 Hé wie zit er op de WC?
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26 Professor S
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27 Dromer
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29 As you like it

14

30 gaat een uurtje terug

15

31 Halloween

Donderdag 27 oktober 10.00 uur & 11.30 uur

Dinsdag 25 oktober 10.00 uur & 11.30 uur

HERFSTSTUKJES: DROMER

HERFSTSTUKJES:
HÉ WIE ZIT ER OP DE WC?

Een vrolijke voorstelling voor iedereen die durft te dromen
Prijs: € 11,00

Prijs: € 9,50

4+

4+

4+

6+

4+

Schaap en Neushoorn
spelen tikkertje, Nijlpaard
glijdt van de trapleuning
af en landt precies op tijd
in bad voor het ‘SpetterdeSpat-gevecht’ van Haas,
terwijl Leeuw en Krokodil
alvast beginnen met
verstoppertje. En dat
terwijl het jongetje juist
wil slapen! En wie zit er
toch de hele tijd op de wc?

Zaterdag 29 oktober 19.00 uur

HERFSTSTUKJES: AS YOU LIKE IT
Prijzen van € 13,50 tot € 21,00
8+

Woensdag 26 oktober 14.30 uur

8+

Wintertijd: De klok

HERFSTSTUKJES: PROFESSOR S

Een magische en muzikale voorstelling over het brein
Prijs: € 12,50
6+

Naar welke voorstelling
kom jij in de herfstvakantie?

16

Herfststukjes en Lente-uitjes: Maak van je herfstvakantie en voorjaarsvakantie een feest! Flint neemt
deel aan het jeugdtheater festival, waar ‘Herfststukjes’ en ‘Lente-uitjes’ onderdeel van zijn. In acht
theaters in de provincie Utrecht geniet je van de mooiste jeugdvoorstellingen. Benieuwd naar het complete
programma en de speeltijden? Scan deze QR code.

De Toneelmakerij en Circus Treurdier
Wanneer de nukkige Rosalinde en de dweperige Orlando
elkaar voor het eerst zien bij een poetry slam is het
liefde op het eerste gezicht. Zijn ze elkaars redding uit
dit mistroostige bestaan? As you like it neemt je mee op
een dwaaltocht door de Ardennen op zoek naar de ware
liefde. Een voorstelling die afrekent met romantische
clichés en de hokjesgeest. Met stiekem zoenen bij de
bosjes, vakantieliefdes en gebroken harten.

DECEMBER

NOVEMBER

Zondag 6 november 13.30 uur

ASSEPOESTER DE MUSICAL
Prijzen van € 17,50 tot € 27,50
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6 Assepoester de Musical
In één van de meest romantische sprookjes volgen we het
verhaal van Assepoester: een slim, sprankelend meisje
dat opgroeit bij haar strenge stiefmoeder. Met behulp van
een goede fee krijgt ze de kans om haar eigen dromen
na te jagen. Zal het Assepoester lukken om het hart van
Prins Victorian te veroveren vóór de klok twaalf uur slaat?
4+

Doe mee met de verkleedwedstrijd!

Trek je allermooiste kostuum uit de kast en kom
verkleed naar Flint! Meld je vóór de voorstelling aan bij
de sprookjesbalie voor de sprookjesverkleedwedstrijd.
De mooiste creatie wordt na afloop van de voorstelling
beloond met een sprookjesachtige prijs. Daarnaast kun
je na de voorstelling alle acteurs in het echt ontmoeten,
tijdens een uitgebreide meet & greet in de foyer van het
theater.

De Schippers

4+

6+

Zondag 20 november 15.00 uur

Zondag 11 december 13.30 uur & 16.00 uur

DE SCHIPPERS VAN DE KAMELEON

BRANDWEERMAN SAM LIVE!
DE VERLOREN PIRATENSCHAT

Prijzen van € 15,00 tot € 22,00

Prijzen van € 17,50 tot € 25,00

6+

2+

JANUARI
1 Nieuwjaarsdag
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De Waanzinnige
2 Boomhut
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2+
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Maandag 2 januari 13.30 uur & 16.00 uur
Prijzen van € 15,50 tot € 22,50

WAANZINNIGE BOOMHUT VAN
52 VERDIEPINGEN
7+

Ze zijn weer terug! Na het grote succes van
‘De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen’,
dat de ZAPP Theaterprijs en een
Zilveren Krekel won,
komt Meneer Monster
terug met een nog
stommer stuk.
Andy en Terry’s boomhut
is nu 52 verdiepingen hoog
en bevat zo mogelijk nog meer
fantastische uitvindingen.

DE NOTENKRAKER

Een magisch klassiek balletsprookje; een aanrader voor
de hele familie!
Prijzen van € 28,05 tot € 40,00

FEBRUARI

21

25

Zaterdag 24 december 19.00 uur

6+

5

9

6+

Tip voor de kerstvakantie
Naar de Notenkraker!

16

7+

9+

Heb je samen met je ouders, opa of oma
of misschien wel met je klas een leuke
voorstelling uitgezocht? Kaarten voor alle
voorstellingen koop je via onze website.

9+

TEKENFILM ZONDER BEELD

1

Op deze kalender staat bij elke voorstelling
vanaf welke leeftijd de voorstelling geschikt
is, zodat we zeker weten dat jij het leuk vindt!
Dat doen we zo:

Kaarten bestellen

Zaterdag 24 september 15.00 uur

6+

Leeftijd, pauzedrankje en
knutselactiviteit

Houd jij ook zo van dansen,
zingen en plezier maken? Ga
dan mee op theateravontuur
in Flint. Laat je meevoeren
in de verhalen van Erik of
het klein insectenboek,
Assepoester en Misfit.
Op deze Flintkalender vind
je alle informatie over de
voorstellingen die te zien
zijn in ons theater. En weet
je wat ook zo handig is,
je kan op de kalender naast
de voorstellingen ook de
verjaardagen van je ouders,
opa en oma en vriendjes en vriendinnetjes noteren. Hang
de kalender op jouw favoriete plekje in huis of in de klas.
Zo ben je altijd op de hoogte wat en wanneer er speelt in
ons theater!

6+

Ahoy maatjes! In deze voorstelling gaan spannende
verhalen rond, want een beruchte piraat heeft ooit
zijn schatkist op Piekepoldereiland verstopt. Om de
eeuwenoude dorpslegende te vieren, wordt een
speurtocht georganiseerd. Wie zal de felbegeerde schat
als eerste vinden?

Knutsel jouw ooglapje

Wil jij, net als Norbert, een échte piraat zijn? Kom vóór de
voorstelling naar de foyer van Flint en maak jouw eigen
ooglapje. Nu op zoek naar die schat!

Verkleed je als brandweerman of piraat
8+

Brandweerman Sam nodigt alle jonge bezoekers
uit om verkleed als brandweerman of piraat
naar het theater te komen. Na de voorstelling
komen Brandweerman Sam en zijn vrienden
natuurlijk naar de foyer voor een uitgebreide
meet & greet.

Zondag 15 januari 14.00 uur & 16.00 uur

JUF ROOS

Zing mee met veel bekende kinderliedjes!
Prijzen van € 15,00 tot € 24,00
2+
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Start voorjaarsvakantie

Zondag 22 januari 15.00 uur

INTRODANS - CARMEN

Een heerlijke theatrale dansvoorstelling voor iedereen!
Prijzen van € 12,50 tot € 25,00
6+

Maandag 27 februari 11.00 uur

LENTE-UITJES:
KUBUS KUBUS KUBUS
Prijs: € 9,50
3+

Zaterdag 28 januari Vanaf 11.00 uur

GAME THEATER

Laat je verrassen tijdens het
Nationaal Theaterweekend
Prijs: € 10,00
8+

3+

MAART
1

LENTE-UITJES:
FTBLL – CAN YOU KICK IT

8+

18

3 Gravity & Other Myths

Prijzen van € 17,50 tot € 27,50
8+
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5 FTBLL – Can you kick it
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De Koning bakt een
25 huis 2+
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Zomertijd: De klok

HNTjong i.s.m. Stadsschouwburg Utrecht
Erik Pinksterblom is een fantasierijk jongetje dat verlangt
naar iets bijzonders. Gekrompen tot het formaat van een
vlieg komt Erik terecht in stadspark de Wolleweide. Hij
beleeft bizarre avonturen tussen grassprieten die hoger
zijn dan flatgebouwen. In deze wonderlijke wereld lijken
de insecten verdacht veel op mensen! Erik ontmoet
bekakte wespen, danst met de hiphophommel en slaapt
in een slakken-Airbnb. Gaandeweg ontdekt Erik steeds
meer dat de insecten grote moeite hebben met overleven.
Overal ligt afval en mensen spuiten pesticiden. Kan Erik
zichzelf en de insecten uit deze grote problemen redden?

ISH Dance Collective vangt straatvoetbal, freestyle
voetbal en breaking in één spectaculaire choreografie.
Begeleid door vette hiphop beats haalt choreograaf Marco
Gerris streetskills naar Flint in deze wervelende productie.
De internationaal gerenommeerde cast van freestyle
voetballers, straatvoetballers en breakers knalt van
het podium met flitsend voetenwerk, indrukwekkende
powermoves en hypnotische danssequenties.

Zondag 25 maart 11.00 uur

DE KONING BAKT EEN HUIS
Onze programmeurs vertellen wat over een
voorstelling…. Scan snel en ontdek de tip!

16

Poëtische en muzikale voorstelling over jezelf durven zijn
Prijs: € 9,50
Sint Aegtenkapel
2+

vrijdag 3 maart 20.15 uur

Zondag 2 april 10.00 & 11.30 uur

GRAVITY & OTHER MYTHS

WACHT ’S EVEN

Een verbluffende circusshow met veel vaart en lef

Dansvoorstelling met pianomuziek
van Jeroen van Vliet
Prijs: € 9,50
0,5+

Zondag 5 maart 15.00 uur

Prijzen van € 14,00 tot € 22,50

17

Erik of het klein
2 insectenboek 8+

Donderdag 2 maart 19.00 uur

LENTE-UITJES: ERIK OF HET
KLEIN INSECTENBOEK

Prijzen van € 25,00 tot € 37,00
12+

Sint Aegtenkapel

APRIL
16 De regels van Floor

1
Wacht ’s even 0,5+
2 Scheepsjongen v. Bontekoe

9+

8+

Kindermuziekweek Nederland staat vanaf
24 maart tot en met 2 april tien dagen lang in het teken
van live muziek voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
In concertzalen en theaters, op scholen en kinderdag
verblijven, in bibliotheken en op muziekscholen brengen
we ieder kind in aanraking met muziek. Leer DJ-en als een
pro, brul mee met het sokpop-concert, vlieg mee op de
klanken van grote orkesten of leer je eigen instrument
maken én bespelen. Ervaar de kracht van muziek! In dit
thema staan op zaterdag 25 maart de voorstelling
De Koning bakt een huis (2+) en op zondag 2 april
Wacht ‘s even (vanaf 6 maanden) op het programma in
de Sint Aegtenkapel.
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DE SCHEEPSJONGEN
VAN BONTEKOE

Prijzen van € 12,50 tot € 22,50
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14 Machine de chirque
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9+

Theatergroep De Jonge Honden
Drie vrienden gaan aan boord op het schip de Nieuw
Hoorn. De bestemming is Oost-Indië. Onderweg vertellen
oudere matrozen stoere verhalen over hoe het daar
is. Maar als het schip midden op zee in brand vliegt en
ze aanspoelen op een dichtbegroeid eiland, belanden
de vrienden in een totaal ander avontuur dan ze van
tevoren verwacht hadden. Tijdens hun zwerftocht door
de wildernis van een onbekend eiland leren ze steeds
meer over zichzelf en de wereld. Hoe dieper ze het land
intrekken, hoe meer ze zich afvragen waarom ze eigenlijk
van huis zijn gegaan.

Woensdag 3 mei 9.45 uur & 11.00 uur

GONNIE EN GIJSJE SAMEN OP STAP
Prijs: € 12,50

De makers van Brugklas de Musical en 100% COCO de
Musical brengen de mega succesvolle Netflixserie en
filmhit Misfit naar het theater in een compleet eigen
musical!

MEI
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Woensdag 3 mei 10.00 uur & 11.30 uur
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BOER BORIS IS DE BAAS
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29 2e Pinksterdag
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31
Tip: Samen met je moeder
naar Misfit de musical!
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Prijs: € 12,50

Het verhaal kan de gemiddelde (bijna) tiener inmiddels
wel dromen. Julia heeft het perfecte leventje in Amerika.
Dan moet ze ineens terug verhuizen naar Nederland
en staat haar leven op zijn kop. Door de populairste
meiden van haar nieuwe school wordt ze tot ‘Misfit’, een
buitenbeentje, bestempeld. Bij een talentenwedstrijd op
school krijgt ze de kans om terug te gaan naar Amerika.
Ze kan goed zingen, maar heeft met haar plankenkoorts
nog nooit voor een publiek gestaan. En dan wordt ze ook
nog eens verliefd op een muzikant op school!
Zondag 21 mei 13.30 uur & 15.30 uur

28 1e Pinksterdag

9+

4+

4+

12

Moederdag
14 Misfit de Musical

Prentenboekjesfestival ‘Op de boerderij’
Ga je samen met Gonnie en Gijsje op zoek naar Gonnies
knalrode lievelingslaarsjes, in Gonnie en Gijsje samen
op stap (2+)? Welke dieren komen ze allemaal tegen?
Welke geluiden horen ze? En zien ze de laarsjes nog
terug? Gonnie en Gijsje samen op stap is gebaseerd op
de prentenboeken van Olivier Dunrea, en is een muzikaal
feestje met liedjes van Ageeth de Haan.
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7

MISFIT DE MUSICAL
9+

Een feestelijke belevenis voor iedereen, ook voor
papa’s en mama’, opa’s en oma’s of de oppas. Een
kaartje voor een voorstelling geeft toegang tot de
Prentenboekjesfestival.

1

Zondag 14 mei 15.00 uur
Prijzen van € 19,50 tot € 27,50

2+

22

DE REGELS VAN FLOOR

Naar de boeken van Marjon Hoffman
Regel 1. Als je Floor heet, moet je altijd een theater
voorstelling krijgen! In het leven van de 11-jarige Floor
gaat alles precies volgens plan. Oké, er komt best een
grote verandering aan, Floor gaat na de zomervakantie
naar de middelbare school, samen met haar beste
vriendin Margreet. De toekomst ziet er rooskleurig uit.
Maar dan heeft haar vader een verrassing…

29

6

Zondag 16 april 13.30 uur & 16.00 uur

8+

Gonnie en Gijsje samen op stap (2+) en Boer
Boris is de baas (4+) maken deel uit van het
Prentenboekjesfestival. De foyer van Flint verandert in
een geweldig leuke theatrale boerderij. Voor en na de
voorstellingen kunnen de kinderen er uitgebreid spelen.
Ze ontdekken samen met boerin Marianne al zingend
en spelend van alles over de natuur. De kleine boertjes
en boerinnetjes kunnen roetsjen van de tractorglijbaan,
puzzelen met koeienvlekken en rijpe groenten in de
moestuin oogsten.

4+

Hilarische circusspektakel met ijzingwekkende acrobatiek
Prijzen van € 26,30 tot € 37,50

Prijzen van € 20,00 tot € 30,00

30

Gonnie en Gijsje 2+
3 Boer Boris is de baas

MACHINE DE CHIRQUE
10+

Zondag 2 april 15.00 uur

11

Vrijdag 14 april 20.15 uur

Prentenboekjesfestival ‘Op de boerderij’
Ga op avontuur met Boer Boris van Klein Amsterdam
Producties. Een hilarische voorstelling voor iedereen
vanaf 4 jaar die zichzelf en de wereld om zich heen
ontdekt. Speciaal voor de 10e verjaardag van deze
populaire kinderboekenserie komen twee technici met
een levensgrote kijkdoos naar het theater. Boer Boris, zijn
machines, de dieren van de boerderij, de natuur en zelfs
de vogelverschrikkers komen hierin tot leven. Boris helpt
waar hij kan met zijn rode tractor en houdt de technici in
de gaten, want die maken steeds ruzie…

BUURMAN & BUURMAN

‘A JE TO!’ Roep jij ook mee tijdens deze
spetterende musical?
Prijzen van € 17,50 tot € 24,00
4+

JUNI
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Zaterdag 10 juni 14.30 uur & 16.30 uur

DE GROTE 5

Een muzikaal spektakel met de grootste dieren van
Afrika op het podium!
Prijs: € 13,50
4+

Teken jouw avontuur op podium.
Wie weet ontvang jij 2 gratis kaartjes
voor een toffe voorstelling!
Scan mij (QR-code
naar de kleurplaat.)

JULI

AUGUSTUS
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Heb je ons aanbod voor
volgend seizoen al gecheckt?
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www.flint.nl

