
7, 8 & 9 DEC

A L T I J D  A P P L A U S !

Ben jĳ  tussen de 8-12 jaar? En lĳ kt het je iets om aan een voorstelling mee 
te doen met 12 professionele dansers, acteurs, muzikanten, freestyle voetballers 
en een groep kids uit de stad? Binnenkort kan dat met de voorstelling It takes 
a Child to raise a Village / football meets dance van Corpo Máquina Society. 
Op 9 december om 20.00 uur speelt deze voorstelling in Schouwburg De Lawei. 
De voorstelling is nog niet helemaal af. Hĳ  kan alleen afgemaakt worden met een 
groep kinderen. Daarom zĳ n we in Drachten en omgeving op zoek naar deelnemers 
die met ons willen oefenen om uiteindelĳ k met ons in het theater te spelen. 
Vandaar de vraag: sta jĳ  straks op het podium van De Lawei? 

Sta jĳ  straks op het
podium van De Lawei?



A L T I J D  A P P L A U S !

In It takes a Child to raise a Village / football meets dance maken de dansers, acteurs , (freestyle) 
voetballers en muzikanten de kinderen tot het middelpunt van de voorstelling, want ‘kinderen weten 
de weg’ zeggen ze. Ze zĳ n ervan overtuigd dat ze veel kunnen leren van jullie nieuwsgierigheid en 
energie. Als info voor je ouders/verzorgers: choreograaf Guilherme Miotto van Corpo Máquina Society 
werkt in deze voorstelling met de onstuimigheid en speelsheid van een grote groep kinderen. 
Beweging is de specialiteit van dit gezelschap. Het wordt een feest van beweging.

Omdat we ook met decor en licht werken, gaat alles er heel mooi uit zien. Op vrĳ dag 9 december 

spelen we in Schouwburg De Lawei en zĳ n ook familieleden, vrienden en buren van harte welkom 

om te komen kĳ ken. Kaarten zĳ n te koop via www.lawei.nl/corpo. 

Repetities

• We gaan oefenen op woensdag 7 en donderdag 8 december van 16.00 - 19.00 uur in De Lawei

• Op vrĳ dag 9 december word je om 17.30 uur in De Lawei verwacht. We gaan daar spelen om 20.00 uur. 

Meedoen

Wil je hier aan meedoen? Neem contact op met Heleen van Corpo Máquina Society. Je kunt 

haar mailen op heleen@corpomaquina.nl of bellen of een whats app berichtje sturen op 06 214 383 86. 

Vermeld in je bericht je naam, geboortedatum en telefoonnummer en dat je je wilt aanmelden voor 

deelname in Drachten.

Geef je snel op! Voordat je het weet zĳ n alle beschikbare plekken bezet! De deadline is vrĳ dag 

25 november. Uiteindelĳ k hebben we plek voor 16 - 20 deelnemers. In week 48 laten we je weten of 

je mee kunt doen. Je ontvangt dan het offi ciële inschrĳ fformulier waarop we naast je contactgegevens 

en de toestemming van je ouders/verzorgers ook vragen om je BSN-nummer in te vullen. Dit is nodig 

voor de ontheffi ng bĳ  de arbeidsinspectie die altĳ d aangevraagd moet worden als er kinderen 

meedoen in een voorstelling.

Met vriendelĳ ke groeten, 

Guilherme Miotto en Heleen Volman van Corpo Máquina Society

en Schouwburg De Lawei

It takes a Child to raise a village 
/ football meets dance

www.lawei.nl/corpo


