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View this email in your browser

Hét boekingsbureau voor theater 

voor peuters, kleuters en hun ouders! 

W: www.vanaf2.nl 

M: info@vanaf2.nl  

T: 020-636 6860 

Beleef het nieuwe theateraanbod online 
 

Dit jaar gaat Bureau Vanaf2 volledig online: zowel qua brochure als presentatiedag! 
 

In deze tijd van ongelofelijke onzekerheid is vooruitdenken moeilijk en voor sommigen zelfs
onmogelijk. We wensen iedereen veel sterkte met alles wat op ons afkomt. Wij gaan waar
mogelijk van het positieve uit, om maar te blijven zorgen voor die belangrijke inspiratiebron

en uitlaatklep die cultuur voor ons is!
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In onze brede klantgroep merken we wisselende interesse in het nieuwe theaterseizoen. Na
lang wikken en wegen hebben we toch besloten iedereen op de hoogte te brengen van ons

aanbod. Wij zijn klaar voor reacties, vragen en opties voor de toekomst!

Presentatiedagen online: Bureau Vanaf2 Week 
 

Elke dag live Vanaf 2 uur... hop on, hop off! 
 

Maandag 14 t/m vrijdag 18 december 2020 
14.00 - 17.30 uur 

 
ALLES is terug te kijken t/m 31 december!  

 
De real life presentatiedag op 15 december in Het Huis te Utrecht is afgelast.

PROGRAMMA 

Zeer binnenkort presenteren wij

het volledige programma, bestaande uit: 

 

- registraties via YouTube 

- nagesprekken met artiesten op YouTube 

- gesprekken op ZOOM 

- presentaties van nieuwe producties 
 
Onderstaand alvast een kleine greep... 

 

Maandag | Nieuw/Alleen in het theater 

o.a. registraties van 1, 2, 3, 4, Poppetje van

Papier (3+) en De koning bakt een huis (2+)

en live presentaties van Prinses Arabella

(5+) en Lucky Luuk (4+) 

 

Dinsdag | Prentenboeken 

o.a. registraties van Robbie & Roef (4+) en

Deze ridder zegt NEE! (3+) 

 

Bekijk hier brochure 2021-2022

Meld je hier aan voor de online presentatieweek
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Woensdag | Voor herhaling vatbaar 

o.a. registraties van Dikkie Dik & Ik (2+) en

Het Laatste Koekje (3+) 

 

Donderdag | Internationale parels 

o.a. online première van Pareidolia (5+) 

 

Vrijdag | Midden- en bovenbouw 

o.a. een registratie van De Klokkenluider

van de Notre Dame (6+) en een kijkje

achter de schermen bij Be Opera (5+)

ONLINE & LIVE! 
Nu de deuren veelal gesloten zijn en we

voorstellingen voor de 3e of 4e keer

verplaatsen, groeit de interesse naar

online voorstellingen die altijd door

kunnen gaan! Geluk bij een ongeluk: wij

hebben inmiddels uitvoerig getest en zijn
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blij met het resultaat. 

 

Boek Dirk Scheele, Joes, Ton Meijer of

Hakim voor een rechtstreekse, interactieve

voorstelling op het scherm: thuis, in de

klas, op de opvang... waar dan ook! 

Lees meer...

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een optie plaatsen? Bel of mail ons vooral! 
T: 020 - 636 6860 
M: info@vanaf2.nl

Copyright © 2020 Bureau Vanaf 2, All rights reserved.
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