






                               Aanvullende productionele en technische informatie (zie beneden) 

PLAN D- 

BOOM (4+)
Familievoorstelling

Extra info 

Idee en Choreografie:  
Andreas Denk  

 

Choreografie en 
Randprogramma:   

Wendy Grin  

Dans en Choreografie:  
Jakob Lohmann,  

Tijmen Teunissen,  
Claire Hermans, 

Ischa Statie 
 

Percussie:Yung-Tuan Ku  

Eindregie: Ton Offerman  
 

Dank aan: Anna Riley-Shepard  

www.plan-d.nl 
info@plan-d.nl 

Booking: 
Theaterbureau Frontaal 

Mirjam Nebbeling 
frontaal.com 

mirjam@frontaal.com 
020 – 6929603

Een ode aan de natuur: 
weerbaar, standvastig en 
duurzaam! 
Boom! (4+)  
Een ode aan de natuur: weerbaar, standvastig en duurzaam! 
Een spannende meedoe- en ontdekkingstocht door de wereld 
van de bomen. Dans, acrobatiek, live muziek en onverwachte 
ontmoetingen nemen je mee in een wandeling vol fantasie en 
humor.  

Wie wil niet in bomen klimmen en genieten van het beste 
uitzicht bij het live vogelconcert? Een boomhut bouwen waar je 
jouw diepste geheimen kunt bewaren? Genieten van een buik 
vol met net geplukt fruit of een romantisch boom rendez-vous 
bij volle maan.  

Boom! is de nieuwe interactieve dansvoorstelling van plan d- 
voor de hele familie (4+) over verbinding en saamhorigheid, 
over respect en sterk staan bij tegenslag.  

Een dansante wandeling door de (stads)natuur die je de wereld 
vanuit het perspectief van de boom laat ervaren.  

Meedoen  
Tijdens de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd actief mee 
te doen. Zo is er de mogelijkheid voor lokale groepen uit 
het  amateur-veld,  het speciale onderwijs, een lokale dansgroep 
of een dansacademie om mee te doen. 
Aan deze voorstelling is een uitgebreid educatie traject met 
verschillende rand- en participatieactiviteiten verbonden, 
waarin kinderen aan de slag gaan met zowel de vorm als de 
inhoud van de voorstelling. 

Speciaal onderwijs 
Plan d- maakt deze wandeling ook toegankelijk voor leerlingen 
van het speciaal onderwijs. Hiervoor maken wij afspraken op 
maat. 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Aanvullende productionele en technische informatie	

 	

We spelen overal waar bomen staan. Er zijn echter een aantal minimale 
eisen. Schroom niet om contact met ons op te nemen voor aanvullende 
informatie. 	
 	

Duur: 	

circa 2uur inclusief het randprogramma.	
 	

Randprogramma: 	

Het randprogramma is onderdeel van de voorstelling en vindt altijd plaats 
voor de voorstelling.	
Bij ontvangst krijgt het publiek een korte uitleg en een gerecyclede tas 
met benodigdheden voor de speurtocht. De kinderen speuren in de 
groene omgeving naar cadeautjes voor de bomen, haken van 
schimmeldraden een armbandje, maken een terrarium en onderzoeken 
met vergrootglazen de schatten van de natuur.	
 	

Voorstelling: 	

Het publiek loopt een route door de (stads)natuur langs de acht bomen 
waar steeds een scène afspeelt. Alle scènes zijn interactief. Bij de 
voorstelling wordt het publiek (afhankelijk van het aantal toeschouwers) in 
1, 2, 3 of 4 groepen gedeeld. Wij gaan uit van maximaal 35 personen per 
groep. De groepen worden begeleid door geschikte vrijwilligers en/of 
medewerkers. Ze worden ingewerkt voorafgaand aan de voorstelling. 	
 	

Speelvlak: 	

- Minimaal 8 bomen, waarvan 4 bomen sterk genoeg zijn om in te 
klimmen en/of in te hangen aan een dwars tak door een volwassen 
persoon.	
- De bomen staan op minimaal 20 meter afstand van elkaar	
- Een open ruimte van minimaal 10 x 10 meter	
 	

Techniek: 	

We komen met akoestische instrumenten. Er is geen elektriciteit nodig. 	
 	

Kontakt en info: Wendy Grin +31 6 46 87 91 90 wendy@plan-d.nl
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