
Als het aan soumaya 
ligt wordt iedereen 
lid van De Blauwe 

   ei Junior, want 
dan    om je alles 
te weten over de 
voorstellingen en 
activiteiten die het 

theater organiseert!

onze stoere juniorbaas 
houdt enorm van dansen, 

bewegen en alles 
wat met theater te 

maken heeft.  

Volg ons oo  op Faceboo !

De Blauwe ei 

Junior is er 

speciaal 

voor jou!

Ben ji  al lid?  

okt-dec 2020jan-mei 2021 jeugdvoorstellingenverwacht!

Verlengde Noordkade 10-12, Veghel

0413 - 34 25 55

info@blauwekei.nl | www.blauwekei.nl

     facebook.com/DeBlauweKeiJunior

tot snel in het theater!

“Ik zie door mijn werk natuurlijk heel 
veel voorstellingen, maar geniet nog 

steeds van theateruitjes met mijn gezin. 
Samen hard lachen bij een hilarische 

voorstelling, wegdromen bij een 
mooie dans- of sprookjesvoorstelling, 

blije koppies van de kinderen als ze 
jeugdhelden als Peppa Pig en Buurman 
& Buurman voor het eerst zien of juist 

verrast worden door iets wat ze 
nog niet kennen; in het theater kan het 
allemaal. KEI-leuk om dat samen met je 

kids te beleven!”

Elke Swinkels
Onze (jeugd)programmeur en tevens 

mama van Iep (10 jaar), Mees (8 jaar), 
Roos en Madelief (beiden 5 jaar).

“bli e koppies”



Ben ji  nog geen lid?  

Meld je dan gratis aan via blauwekei.nl/junior

Per nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden  

van alle voorstellingen én alle extra’s zoals 

meet & greets, acties en prijsvragen!

zondag
1 november

 09.30 en 11.00 uur
€ 15*

Baby- en 
Dreumesconcerten
Muzikale ervaring voor de allerkleinsten! 

de Blauwe ei Junior
   okt-dec 2020

zondag
29 november 
11.00, 13.30 en 

15.30 uur 
€ 19

Buurman & Buurman
gaan kamperen
Vanaf 4 jaar
De buurmannen hebben het afgelopen 
jaar hard geklust. Een nieuw dak op 
het huis en de hele schuur is grondig 
verbouwd, dus zijn ze toe aan een 
welverdiende vakantie. De buurmannen 
hebben een mooi plekje gereserveerd 
op de camping. Alleen even de tent 
opzetten en dan lekker genieten van de 
rust. Tenminste, dat denken ze…

zondag11 oktober 14.30 uur € 12

woensdag30 december 
14.00 uur € 10

zondag25 o   tober 15.00 uur € 15

het laagland & sally
vreemde eend
Vanaf 4 jaar
De straat van Buuf en Buur wordt door de komst van 
een vreemde eend op zijn kop gezet. Staan Buuf en 
Buur open voor deze nieuweling? Is er wel plek op het 
picknickkleed voor een derde persoon? En wie is hier 
nu eigenlijk de vreemde eend?

de grote waarom show
TG Winterberg
Vanaf 4 jaar
Waarom? Het is de vraag der vragen. De vraag die je 
altijd kunt blijven stellen. Want in elk antwoord huist 
gelijk weer de volgende vraag. Op eigenwijze wijze 
nemen de spelers en de poppen het publiek mee op 
reis naar het koninkrijk der vraagtekens. 

zondag
27 december 

11.30 en 14.00 uur 

€ 21

duda paiva company
vergeten dieren en verloren zaken 

Vanaf 6 jaar
Welkom in de winkel van mijnheer Ut, waar 

bijzondere planten en dieren tot leven komen. Een 

serieus grappig verhaal voor jong en oud.

peppa pig
schoolreisje naar het strand
Vanaf 2 jaar
Spelletjes spelen, avonturen beleven 
én... in modderplassen springen. 
Het ondeugende, kleine varkentje  
Peppa Pig, bekend van Netflix en 
Nickelodeon, komt met al haar 
vriendjes naar ons theater voor 
een spiksplinternieuw vrolijk 
avontuur. met nieuwe meezingliedjes, swingende 

meedoedansjes, kleurri ke decors en 

vroli ke varkentjeshumor.

* voor 1 ouder en 
1 baby/dreumes in Spectrum Podium 

schi ndel

Met muziek & theater kun je 
niet vroeg genoeg beginnen!


