Sinterklaas komt binnenkort weer naar Nederland en dit keer neemt hij GlitterPiet en GlamourPiet
mee! Deze twee vrolijke, gekke en ondeugende meidenpieten vinden dat Sinterklaas wel wat hippe
nieuwe kleding, liedjes en dansjes kan gebruiken en daar gaan zij voor zorgen!
Alles loopt natuurlijk een beetje anders dan gepland
en de pieten hebben de hulp van de kinderen
nodig om ervoor te zorgen dat de nieuwe mijter
van de Sint op tijd klaar is voor het grote feest.
Deze interactieve show zit vol met dans en zang
op hippe uitvoeringen van bekende
Sinterklaasliedjes en te gekke hits van nu met
speciale teksten voor Sinterklaas. De kinderen
kunnen uiteraard lekker meezingen en dansen en
iedereen die durft, mag aan het eind van de
show een optreden geven op het podium

Verhaal: De Glitter en GlamourPiet hebben besloten
dat het Sinterklaasfeest wel wat hipper mag worden
en hebben daarom een metamorfose ondergaan. Ze
hebben hun haren blauw en roze geverfd, een
glitterlippenstift opgedaan en de ouderwetse
pietenpakken hebben plaats gemaakt voor pakjes met
rokjes en glitters. Nu is Sinterklaas aan de beurt!
Glitter en GlamourPiet zijn onderweg naar Nederland
druk bezig geweest met het ontwerpen van een
nieuwe mijter voor de Sint en ze hebben de
ouderwetse Sinterklaasliedjes in een nieuw discojasje
gestoken met bijbehorende dansjes. Dit nieuwe hippe
concept voor het Sinterklaasfeest willen zij vanavond aan de Sint presenteren, maar er is één
probleem: de nieuwe mijter is nog lang niet klaar!

De pieten zijn een beetje in de stress en ze vragen de kinderen om te helpen de mijter van de Sint af
te maken. De liedjes en de dansjes willen ze graag nog even oefenen voor vanavond en het is
uiteraard veel leuker om met z'n allen te zingen en te dansen dus de kinderen doen lekker mee en
studeren één van de dansjes in, zodat ze
die straks zelf aan Sinterklaas kunnen
laten zien!
Over de show:
45 minuten
2 pieten
1 geluidsman
incl. Geluidsinstallatie tot 150 personen
incl. Bewegende Lichtshow tot 150
personen
incl. Reiskosten
Extra geluid en licht is uiteraard ook
tegen een meerprijs bij te boeken. (In
overleg, hangt af van de grootte van het podium en de zaal)
Deze show is zeer geschikt als voorprogramma voor Sinterklaas, maar kan ook als op zichzelf staande
show verkocht worden. Mochten ze nog geen Sinterklaas geregeld hebben, dan hebben wij wel
connecties, uiteraard tegen een meerprijs en dit zal eerst met de 'Sinterklaas' overlegd moeten
worden.
Onze pieten zijn al aangepast aan de ethische normen van vandaag (niet zwart, geen oorbel, geen
kroeshaar en geen rode lippen) Ook de liedteksten zijn aangepast en 'zwarte piet' komt niet meer
voor.
Mocht de opdrachtgever de pieten toch graag anders zien, is dat in overleg mogelijk.

