
Familievoorstellingen die je kan ontdekken 
samen met je (klein)kinderen, neefj es en 
nichtjes van 6 maanden tot 6 jaar!
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Tal en Thee
WARS (5+)
zo 15.01.2023 I 15u
Een muzikaal en visueel verhaal 
dat zich leest als de afdruk in een 
vuursteentje: caleidoscopisch 
fabelachtig fascinerend.

Theater Artemis
DE ONZICHTBARE MAN (5+)
zo 5.02.2023 I 15u
Een voorstelling over alles dat je 
niet ziet. De onnavolgbare logica 
en absurde humor zetten je op 
het puntje van je stoel.

Nat Gras
HEEL-HUIDS (2,5+)
zo 5.03.2023 I 11u & 15u 
Een sterrenhemel van sproetjes, een 
rilling met kippenvel, de plooi van 
een lachrimpel. Een krullenbos, een 
grijze kop, kaal of 2 vlechten. Deze 
vrolijke dansvoorstelling gaat over je 
binnen- en buitenkant en hoe deze 
in relatie staan tot elkaar.

4Hoog
STOK PAARD PRINS (3+)
zo 04.06.2023 I 11u & 14u 
op locatie
Een onbeschaamd romantisch 
ridderepos.

4Hoog
AKKE AKKE TUUT (3+)
zo 22.01.2023 I 15u

CULTUURCENTRUM SINT-NIKLAAS
Paul Snoekstraat 1  •  9100 Sint-Niklaas
03 778 33 66  •  info@ccsint-niklaas.be
Info & tickets: www.ccsint-niklaas.be 
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Dans, theater en circus voor 
zes plussers!

Theater Tieret & Desguin 
Kwartet
ZEEFIER (12+)
vr 13.01.2023 I 20u
Brandend actueel figurentheater,  
golvend op de tonen van een  
topstrijkkwartet

Circumstances
EXIT (9+)
vr 17.03.2023 I 20u
Een spannende, impressionante en 
fysieke circus- en dansvoorstelling 
waar beweging, partner-acrobatie en 
balansbord samenvloeien.

Laika
VUUR/TOREN (6+)
zo 19.03.2023 I 15u
Drie vuurtorenwachters houden een 
licht brandend in een toren. Aan de 
rand van de woeste oceaan, in weer 
en wind, werken ze met gevaar voor 
eigen leven. Alleen maar om anderen 
veilig thuis te brengen. Maar wat als 
het licht sputtert en dooft?

Het Houten Huis
ALS HET ANDERS LOOPT (9+)
vr 10.03.2023 I 20u
Een gevoelig onderwerp, een be-
wegend decor, livemuziek en een 
minimum aan woorden vormen de 
ingrediënten voor deze poëtische  
voorstelling.
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