Er was eens…
.. een land hier ver vandaan, nog verder dan Spanje,
Egypte of Zuid-Afrika! In dat land staan er heel veel
bomen, zoveel bomen dat het hele land eigenlijk één groot
bos is. Helemaal in het midden van het bos, staat de
mooiste boom van allemaal: de Goudboom. Het is deze
boom die het hele bos en alle wonderlijke wezens die er
wonen in leven houdt.
Maar als dan het noodlot toeslaat en de boom ziek wordt
verschijnen er allemaal donkere schaduwen over het bos.
Alleen met de vier elementen: vuur, water, lucht en aarde
kan het bos weer genezen. Giel en zijn vader gaan het
avontuur aan en proberen de opdrachten te volbrengen.
Zou het ze lukken om het bos en alle bewoners ervan te
redden?

De Goudboom?
Wat is dat voor
voorstelling?

Maak kennis met
het team van de
Goudboom!

Een geweldig
uitstapje voor
de hele klas!

Zie pagina 2 voor
meer informatie.

Zie pagina 3 voor
meer informatie.

Zie pagina 4 voor
meer informatie.
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De Goudboom?
Een muzikaal sprookje voor het hele gezin!
“De Goudboom” is een interactieve voorstelling waarin muziek, spraak en beeld worden samengebracht
tot één geheel. In de voorstelling wordt er een nieuw en origineel sprookje verteld waarin de kinderen
worden meegenomen in een spannend avontuur. Ze mogen helpen om de opdrachten te volbrengen zodat
het bos weer genezen kan worden!
Naast het verhaal spelen ook muziek en beeld een prominente rol in deze voorstelling. De muziek is speciaal
voor deze voorstelling gecomponeerd en zal worden uitgevoerd op een magisch instrument: de harp. Dit
wonderlijke instrument zal het verhaal versterken en de kinderen doen opkijken vanuit hun stoelen.
Daarnaast zal er in de voorstelling niet één harp maar twee verschillende soorten harpen gebruikt worden!
Een mooie grote gouden concertharp én een stoere vlammende elektrische harp.
Om het sprookje compleet te maken zullen er ook levensgrote tekeningen geprojecteerd worden. Over het
scherm zie je verschillende magische wezens en voorwerpen kruipen met spannende effecten die
adembenemend zullen zijn.
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en zal ook voor de ouders en grootouders een plezier
zijn om naar te kijken!
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Het team
Michelle Sweegers
Auteur “de Goudboom”
Harpiste en Componiste
Michelle Sweegers (1997) is een Nederlandse concertharpiste die
vooral bekend staat om haar variërende en verhalende
programma’s. Behalve dat ze klassieke werken op de concertharp
ten gehore brengt, bespeelt ze ook de elektrische harp waarin ze
experimenteert in verschillende muzikale stijlen. Daarnaast
creëert ze eigen composities en houdt ze ervan om interactie met
het publiek te hebben.
In juni 2020 behaalde ze met “grootste onderscheiding” haar
Master-diploma aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
Verder is ze prijswinnaar bij verschillende wedstrijden en is ze al
te gast geweest bij meerdere radio- en tv-programma’s.

Anke Verschueren
Tekstschrijfster & Actrice
Anke Verschueren (1994) is een studente Woordkunst aan het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen. Daarnaast is ze ook stadsreporter voor het
ATV (de Antwerpse televisie).
Ze heeft al verschillende prijzen in ontvangst mogen nemen. Zo was ze
winnares van zowel het Keizer Kareljuweel als de Walter Ritsprijs.
Daarnaast was ze tweede plaats winnares van de Interuniversitaire
Literaire Prijs en derde plaats winnares van de txt-on-stagewedstrijd Naft
voor Woord 2017.

Emmeline van Roosmalen
Illustrator
Emmeline van Roosmalen (1997) is van jongs af aan een creatieveling die
altijd bezig is geweest met tekenen en schilderen. Ze zat op de muzische
afdeling van het Koninklijk Willem II College te Tilburg waar ze haar
talenten verder ontplooide.
Emmeline studeert Molecular and Cellular Life Sciences aan de Universiteit
van Utrecht. Naast haar studie maakt ze nog altijd haar wonderlijke
creaties.
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Voorstelling voor basisscholen
Een sprookje geschikt voor jong & oud!
De Goudboom is een unieke voorstelling die geschikt is voor zowel de allerkleinste van de school als de
groep 8-ers. Het verhaal is zo gemaakt dat het voor zowel jong & oud leuk en (niet té) spannend is. Er zal
veel interactie zijn met de kinderen gedurende de voorstelling zodat ze tot het einde geboeid blijven!
Ook in deze corona-crisis biedt de Goudboom de ultieme oplossing. We staan maar met 2 personen op het
podium én er is genoeg mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden. Op deze manier kunnen de kinderen
toch nog genieten van een voorstelling in deze moeilijke periode!

Voorwaarden
Publiek:

Groep 3 tot 8. Ongeveer 25 tot 200 leerlingen per voorstelling. De school kan zelf de
keuze maken om groepen te mixen of splitsen.

Duur:

60 minuten.

Speeloppervlak:

Ongeveer 4 x 7 meter.

Techniek:

Wit scherm/ doek gekoppeld aan beamer waarop we een laptop kunnen aansluiten.

Contact en boekingen
Voor meer informatie, boekingen en zakelijke afspraken kunt u contact
opnemen met:
Tel: +31627342309
Mail: info@michellesweegers.nl
Website: www.michellesweegers.nl
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