
Publiciteitstekst: Tuimel & Bounce 3+

Honey Eavis i.s.m. Frontaal Theaterbureau presenteren 

Tuimel & Bounce  3+

Honey Eavis: Winnaar van de Nederlandse Dansdagen jong Publiek 2021

 

Oh nee, BAM, daar kukel je weer! Best moeilijk om in balans te blijven. En niet alleen als je 

een peuter bent… De dansers in de hiphopvoorstelling Tuimel & Bounce zijn supersterren 

als het gaat om vallen. Gelukkig stuiteren ze ook weer terug. Choreografe Honey Eavis 

maakt een voorstelling voor kinderen vanaf drie jaar. 

Als kind veranderen er steeds dingen in de wereld om je heen. Van klein tot groot. Je gaat 

naar de opvang, er komt een nieuw broertje of zusje, of misschien hebben je ouders ruzie. 

Het gebeurt allemaal om je heen zonder dat je er invloed op hebt. Opgroeien is 

verschrikkelijk spannend. Daar moet je maar het beste van maken. Wanneer beweeg je 

mee? En wanneer zeg je ‘Nee’? Nou, zeg jij het maar…

Tuimel & Bounce is een speelse theater- dansvoorstelling waar de liefde voor de 

hiphopcultuur vanaf spat. De dansers en spelers tuimelen, stuiteren, ontdekken en groeien.



Honey Eavis is thuis in hiphop en maakte eerder verschillende kindervoorstellingen bij Don’t 

Hit Mama. In seizoen 2022-2023 gaat Tuimel & Bounce in reprise, nadat het eerder als co-

productie met Danstheater AYA is uitgebracht. 

“Honey Eavis laat met haar voorstelling Hip Hop Hoera zien dat hiphop ook bij jongere 

kinderen goed aanslaat.” Theaterkrant

Honey Eavis wint Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek 2021

Uit het juryrapport: “De jury is onder de indruk van haar heldere drijfveren. Met haar 

hiphopdans voor kinderen boort zij een nieuw publiek aan, waarbij ze haar eigen ervaringen 

verknoopt met de leefwereld van de jonge doelgroep. Bovendien heeft ze als vrouw een 

voortrekkersrol in de hiphopwereld. De prijs is een erkenning voor haar interactieve en 

inclusieve manier van werken, die hopelijk nieuwe deuren voor haar opent.”

Speelperiode: februari t.m. mei 2023

Concept en choreografie: Honey Eavis 

Cast: Mirjam Ravier, Stefan Seedorf en 1 acteur (t.b.a.) 

Dramaturgie: t.b.a. 

Composer: Ruby Stacks 

Soundtrack: Stefan Seedorf, Sacha Muller 

Coaching: Mirjam Nebbeling 

Decor en licht: Erik van Raalte 

Kostuums: Iris van Wijhe 

Producent: Frontaal Theaterbureau 

Info: www.frontaal.com| 020 6929603 


