
Vleugels en Zo..

  

InesInez presenteert:
Vleugels en Zo..
een sprookjesachtige dansvoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar
Vleugels en Zo...is interactieve voorstelling vol humor en mooie beelden. Jonge kinderen
komen tijdens de voorstelling op twee manieren in aanraking met dans: ze kijken ernaar en
doen vervolgens ook actief mee. Alles draait om het beleven, ervaren en plezier hebben van
dans.
De voorstelling gaat over twee engeltjes die met een mooi karretje op reis zijn. Op een ochtend
krijgen ze de schrik van hun leven: ze zijn hun vleugels kwijt! Wat nu? Zonder vleugels zijn ze
niet compleet. Na een lange zoektocht vinden ze een koffer met allerlei vleugels erin: van een
vlinder, een draak, een bijtje en een enge ijskoningin...maar hun eigen vleugels zitten er niet bij.
Ze worden verdrietig en weten niet meer wat ze moeten doen. Uiteindelijk vinden ze, geheel
onverwacht, toch nog hun eigen vleugels. Daar worden ze natuurlijk heel blij van en daarom
gaan ze samen met de kinderen feest vieren en dansen.
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Vleugels en Zo..

Het bijzondere aan Vleugels en Zo...is dat de engeltjes tijdens de gehele voorstelling in hun rol
blijven en nooit met de kinderen of leerkrachten gaan praten. Alle dansopdrachten worden
gecommuniceerd via beweging. Op deze manier blijft ook tijdens het actieve gedeelte de magie
bestaan en ligt alle aandacht puur bij de dans. Woorden zijn in dit project niet nodig!

  

  

Concept: INESINEZ
Choreografie: Inez Wolters i.s.m Dimitra Kolokouri
Dans: Dimitra Kolokouri of Tegest Toonen en Inez Wolters
Dramaturgie: Victor Frederik
Decor: Simon Haen
Decor/Kostuum: Marsha Simon

  

  

Deze voorstelling is mede tot stand gekomen door: De gemeente Eindhoven en
podium-werkplaats Begane Grond TAC.
Met dank aan: Rob van Barschot, Rob van der Donk, Victor Frederik, Frank Kuiten, Theo
Pompen, Tegest Toonen, Ingeborg Verhagen en Monique Zijp

  

Voor meer informatie en/of het boeken van de voorstelling kunt u mailen naar info@inesinez.nl
Voor de speeldata van Vleugels en Zo klik op kalender 
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