Eddie & Eduard
Zie de maan schijnt door de bomen
Prachtig intiem poppentheater
door acteur en poppenspeler
Remco Raessen
Eddie & Eduard zijn de door Remco verzonnen slakken die de hoofdrol spelen in dit
bijzonder grappige Sinterklaasverhaal. Het is een feestelijke sinterklaasvoorstelling voor de
allerkleinsten maar ook oud zal dit diamantje op het gebied van poppentheater weten te waarderen.

Sinterklaas is ook voor dieren!
Eddie en Eduard zijn als slakken langzame denkers, maar
toch borrelen er allerhande vragen op bij dit duo. Is het
Sinterklaasfeest ook voor dieren? En zo ja, hoe vieren ze
dat dan? Zingen ze ook sinterklaasliedjes? En krijgen ze
cadeautjes? Komen Sint en Piet op bezoek?
De sinterklaasvoorstelling ‘Zie de maan schijnt door de
bomen’ is een kleinschalige poppenvoorstelling. Vanuit
een minitheatertje dat door Remco werd ontwikkeld,
laten de slakken Eddie & Eduard zien hoe het
Sinterklaasfeest bij de dieren wordt gevierd. Het
theatertje is een wonder op zich en klapt uit een grote
koffer, waarna het avontuur kan beginnen.

De voorstelling is
bestaande uit
oud.

uiterst geschikt voor kleine gezelschappen,
peuters en kleuters. Het plezier is voor jong en

Over de poppenspeler
Remco Raessen is acteur en poppenspeler. Hij speelt in diverse producties en amusementsparken en
ontwikkelde in eigen beheer zijn poppentheater. Het kleine theater bouwde hij zelf geheel naar eigen
wensen in zijn atelier. Het minitheater met alle toebehoren is vernuftig in een grote hutkoffer
ingebouwd. Met dezelfde creativiteit brengt hij zijn poppen tot leven.







Doelgroep: 2-8 jaar, plezier voor jong en oud.
Duur: 30 minuten
Groepsgrootte: maximaal 30 kinderen, meerder voorstellingen mogelijk.
Stijl: poppentheater
Techniek: 1 stroompunt 220v
Uiterst praktisch inzetbaar op iedere locatie.

Remco is een jonge talentvolle poppenspeler en is aangesloten bij de NVP, de Nederlandse
Vereniging van Poppenspelers. In zijn jeugd werd hij zelf betoverd door het poppenspel, later ging hij
zich er steeds actiever mee bezig houden. Hij leerde van zijn voorbeelden en nu nog volgt hij jaarlijks
lessen en workshops bij internationaal bekende poppenspelers als Neville Tranter, Merel van Gaalen
en Max Verstappen. Deze zomer liet Remco met veel succes het Nederlandse theaterfestivalpubliek
kennismaken met Eddie en Eduard.

