De geschiedenis van
het schrift: hoe schreven
onze opa's en oma's vroeger

Komische theatervoorstelling
en boeiende kinderlezing.

De geschiedenis van
het schrift: hoe schreven
onze opa's en oma's vroeger

Komische theatervoorstelling
en boeiende kinderlezing.

De geschiedenis van het schrift...

De geschiedenis van het schrift...

DE GESCHIEDENIS VAN HET SCHRIFT (Hoe schreven
onze opa's en oma's vroeger)

DE GESCHIEDENIS VAN HET SCHRIFT (Hoe schreven
onze opa's en oma's vroeger)

Tijdens deze komische theateract schrijft oma Nellie
haar Kees een liefdesbrief. Maar wat was er VOOR het
houtskool? Voor de boekdrukkunst? En zal oma ooit
'swipend' haar liefdesteksten versturen?
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Naast de voorstelling verzorgt Sandra van Curiosityworld
een boeiende lezing, waarin we terug gaan naar vroeger
en nu. Je steekt er een heleboel van op!
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WIl je erbij zijn? Je bent van harte welkom. Toegang is 5,00
Wanneer: Zondag 4 oktober
Tijd: 11:30 tot 12:45 uur
De voorstelling is geschikt voor kinderen van groep 5, 6, 7 en 8

WIl je erbij zijn? Je bent van harte welkom. Toegang is 5,00
Wanneer: Zondag 4 oktober
Tijd; 11:30 tot 13:00 uur
De voorstelling is geschikt voor kinderen van groep 5, 6, 7 en 8

Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus meld je snel aan.
Aanmelden is verplicht: https://www.eventbride.com/e/
kinderbeoekeneek-en-toen-hoe-schreven-onze-opas-en-omasvroeger-tickets-119508365739
Houd hiervoor onze website in de gaten.
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