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Theater en dans tijdens Culturele Zondag Alles Kids
Op zondag 20 oktober vindt in Utrecht de derde editie plaats van Culturele Zondag Alles Kids. Tijdens deze
dag vinden verspreid over de stad meer dan honderd culturele activiteiten voor kinderen plaats, waaronder
een groot aantal theater- en dansvoorstellingen.
Spektakelstuk in première
Het Utrechtse theatergezelschap Rake Klappen nodigt in Ultrajectum het jonge publiek op het Domplein uit om
mee te doen in hun theatrale installatie. Zo worden zij onderdeel van het verhaal over een koning die van alles
wil en eigenlijk gewoon een dictator blijkt te zijn. Het is een mini-vredesmissie, ontwikkelingshulp, een coupe
en filosofisch vraagstuk over bestuursvormen ineen, verpakt in een spectaculair decor. Ultrajectum balanceert
op het randje van interactief theater en een attractiepark. Rake Klappen weet op een originele en toegankelijke
manier kinderen en ouders in een licht absurde wereld te trekken, waarbij een beroep wordt gedaan op
fantasie, inventiviteit en lichamelijke actie.
Kinderrechten
Tijdens Alles Kids is er ook aandacht voor het perspectief van kinderen zelf. Vanuit gesprekken met 8 tot 12jarigen is een speciaal programma ontstaan waarbij de rechten van kinderen centraal staan. In Metaal
Kathedraal in Leidsche Rijn gaan kinderen en hun ouders o.l.v. theatermaker Lotte van den Berg met elkaar in
gesprek over de toekomst tijdens Parlement van de Dingen en in de door Herman van Veen geschreven
muziektheatervoorstelling Lot en de verdwenen hagelslag van Robin Scherpen worden kinderrechten onder de
aandacht gebracht.
Kids-theater
Golfje zoekt zee van Theatergroep Krijt is een spetterende peuter- en kleutervoorstelling op rijm, over
verdwaald zijn en de weg weer terugvinden (première). Coffee Complex is poëtisch circustheater vol vliegende
schotels en balancerende kopjes. Theatermakers Throw Flow wonnen met deze voorstelling over de
complexiteit van uitgebalanceerde koffie de Jeugdprijs tijdens het Café Theater Festival 2019.
Met meer dan honderd programmaonderdelen is er voor ieder wat wils, van de allerkleinsten tot grotere
kinderen, overal in de stad. Van meezingen met JAMkids en meedoen aan hiphop workshops tot
publieksparticipatie bij de straatvoorstellingen. En van modern sprookje En niemand wist waarom tot
omgedraaide rollen in De grote boze wolf (was helemaal niet boos).
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