
  r was eens een stoer meisje dat heerlijk zat te lezen in een stoer boek. 
Plotseling kwam er een tuttig meisje binnen. Zij pakte haar instrument uit en
begon te spelen. Daar zag het stoere meisje de humor niet van in. Zij kwam
in actie! Er onstond zelfs ruzie die overging in pesten. Maar toen kwamen zij
erachter dat ze toch niet zo verschillend waren als ze eerst dachten. 
Ze legden de ruzie bij en besloten dat samenwerken veel leuker was.

Duo Maan laat zien hoe er toch vriendschap kan ontstaan tussen twee 
mensen die elkaar in eerste instantie niet liggen.                     is een 
muziektheatervoorstelling vol mooie muzikale momenten, bijzondere 
geluiden; vol lief en leed en geheel zonder tekst. We laten de kinderen 
voelen hoeveel leuker het is om samen te werken dan om elkaar te pesten.
Dit alles zonder een bestraffende vinger op te steken en juist te focussen 
op de goede afloop. Aan het eind van de voorstelling doen de kinderen zelf
ook mee!

De gegevens van de voorstelling vindt u onderaan deze brief.
Voor vragen en boekingen kunt u contact opnemen met Annika Lelivelt:
06-14812532
lelivelt.annika@gmail.com

Gegevens voorstelling:
Duur: ± 1 uur inclusief napraten met de kinderen
Doelgroep: groep 2 t/m 6 
Aantal kinderen per voorstelling: maximaal 60
Kosten: €300,- 1 voorstelling 

€420,- 2 voorstellingen op dezelfde dag 
€540,- 3 voorstellingen op dezelfde dag

(excl. 6% btw & reiskosten van €0,19/km vanuit Deventer)
Benodigdheden: 2 losse stopcontacten
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Regie: Annika Lelivelt, Sabine van Boven, Janneke Blom

Basisschool Sint Willibrordus te Drempt:
Deze voorstelling geeft zonder tekst, maar met geluid en muziek een 
bijzondere invulling aan de gevoelens van kinderen over pestgedrag en 
het sluiten van vriendschappen. Met humor, vakmanschap en 
enthousiasme worden de kinderen meegenomen in het verhaal.
Zeer geschikt voor de groepen 2-3-4-5. Onze leerlingen hebben genoten!

Basisschool de Zilverberg te Overasselt:
De leerlingen hebben genoten. Een boeiend verhaal. De leerlingen 
vonden het verhaal leuk. De leerlingen vonden het knap gespeeld met 
name omdat er geen woord in werd gesproken. De meeste groepen 
hebben nagepraat over het stuk, de bedoeling van het stuk was duidelijk 
en herkenbaar. Er  is een link gelegd met onze methode: Leefstijl. Hieruit 
werd het thema: er bij horen, herkend.

Basisschool Sint Joris te Heumen:
De voorstelling was op niveau van de doelgroep. De kinderen hebben 
gelachen en de boodschap was duidelijk. Dit laatste werd goed 
overgebracht. De tijdsduur was goed, het had niet langer moeten duren. 
Het einde, het dansen/bewegen door de kinderen zelf, was leuk.
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