
 
   
 

Aanbod verteltheater 

2021- 2022

www.b-ard.be

Bart Van Puyenbroeck

verteller - mentor - schrijver - muzikant



Krak de krokowil

Verteltheater voor 3de kleuterklas en 1ste graad 

Op een dag kruipt Krak ongemerkt in het koffertje van Bart.  
Hij wil zo graag laten zien wat hij allemaal wil! Maar kan hij dat 
ook allemaal?  

Komt Krak tevoorschijn?  
Zal Bart hem vinden?  

Een verhaal over hevig willen en durven maar soms ook  
niet mogen en kunnen! 

Interactieve en unieke multimediale verteltheatervoorstelling met 
een lieve krokodil in de hoofdrol.



 

Bart brengt een interactieve vertelling van zijn eigen boek ‘Krak 
de krokowil’. 

Krak is een luie krokodil omdat niemand met hem samen wil. 

Maar gelukkig is er Mag de mug. Zij wil wel! 

Krak ontdekt samen met Mag waarom hij wel weer wil. 

Vlieg mee met Lieve het leerbeestje en ontdek de wereld en 
jouw plekje daarin. 
Samen met Bart en Krak ontdek je je eigen talenten en zing je 
het lied van Krak. 
Oh ja, we dansen natuurlijk ook de Krakkersdans! 

Krak de krokowil

Interactieve vertelling voor 3de kleuterklas en  
1ste graad



 

Verteltheater voor 3de kleuterklas en 1ste graad 

Mag de mug

Een muggenprik is niet zo fijn voor de mens maar wel van 
levensbelang voor Mag! 
Bart is klusjesman en gaat vol goede moed aan het werk. 

Maar Mag kan zich heel goed verstoppen. 
Net wanneer Bart gaat beginnen aan zijn klusje hoort hij in zijn 
koffer een bekend geluid… 
  
Een herkenbaar verhaal over een lieve maar hevige mug die zich 
niet begrepen voelt en vooral niet mag prikken! 

Iedereen klaar voor een prik(kel)? 



Bart brengt een interactieve vertelling van zijn eigen boek  
‘Mag de mug’. 

Mag is een enthousiaste mug. 
Maar van Ril de rups mag ze telkens niet.  
Dat begrijpt Mag niet zo goed. 
Gelukkig ontdekt Mag samen met Ril wat ze wel mag. 

Vlieg mee met Lieve het leerbeestje en ontdek de wereld  
met jouw plekje daarin. 
Samen met Bart en Mag ontdek je wat je wel of niet mag en 
waarom? 
Oh ja, we zingen het lied van Mag en dansen natuurlijk ook  
de Magdans! 

Mag de mug

Interactieve vertelling voor 3de kleuterklas en  
1ste graad



 

Ril de rups

Verteltheater voor 3de kleuterklas en 1ste graad 

Ril is een hele lieve rups die in de tuin van Bart woont. Ze is echter 
bang om te veranderen in een mooie vlinder. 

Op een nacht vertrekt ze uit de tuin. Bart is heel ongerust en gaat 
op zoek naar haar. 
Zal hij haar vinden? Zal Ril toch nog veranderen in een vlinder? 

Een herkenbaar verhaal over twijfelen en niet durven gekruid met 
mooie vleugjes muziek en verrassende visuele momenten.  
Samen zingen, voelen en vooral op een speelse wijze ontdekken 
hoe je toch leert te durven! 



Elmer de olifant is anders en voelt zich daarom niet zo goed in zijn 
vel. Hij is verdrietig. Maar op een nacht vertrekt hij naar het bos. 
Daar vindt hij onverwacht de oplossing…! 

Een verhaal over anders zijn en toch ook weer niet. 

Een interactieve theatervertelling met bewegingen, geluiden, 
kleuren, muziek,… over identiteit en vriendschap. 

Verteltheater voor alle kleuters

Elmer de olifant



Verteltheater voor alle kleuters en 1ste graad 

Hij komt

Op een dag vindt Bart een vreemde koffer in zijn eigen huis. Van wie 
is deze koffer en wat zit er in? 

Bart zoekt samen met de kinderen naar antwoorden. 

Deze originele interactieve vertelling brengt de luisteraartjes in de 
juiste stemming voor de komst van de Sint! 

Samen kijken, ruiken, zoeken, raden, lachen, zingen en luisteren naar 
een spannend verhaal over Sint! 



Prijzen 
1 DAG          

1ste vertelling       € 275,-    
2de  vertelling       € 250,-    
3de  vertelling       € 225,- 

Bij keuze van 2 verschillende voorstellingen  + € 75,- 

Bovenstaande prijzen zijn excl. vervoerskosten. 

PRAKTISCHE INFO 
Er is geen podium nodig. 
Stroomvoorziening : gewoon stopcontact. 
Speelruimte voorzien van +/- 4 vierkante meter. 
Maximum 50 kinderen per voorstelling. 
Elke vertelling duurt ongeveer 45’. 
Tussen 2 vertellingen is er een pauze van minstens 15’. 
Graag een frisdrank of een tasje koffie indien mogelijk. 
Indien hele dag voorstellingen graag een broodje aub! 


