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“Ga jij mee op reis met Eimée?”  



KLARINET?  
FA-GOT??  

HOORN???  

Geen nood, dankzij ‘Eimée’ ken je 
binnenkort deze instrumenten als je 
broekzak.  
Ferdinand brengt dit muzikaal theater 
om jonge kinderen te prikkelen en 
deze instrumenten op een originele 
manier te leren kennen. Hiervoor 
slaat Ferdinand de handen in elkaar 
met partners-in-crime: 

Tekst & Spel 
Lore Van den Broeck 

Muziek 
Simon Rogiest 

Regie 
Taja Boudry 

Coaching 
Joke Emmers 

Synopsis  
DAN ZIJN WE WEG! 

Eimée is een zachtgekookt ei. Telkens 
wanneer het zich een eierdopje schrikt - dat 
gebeurt nogal vaak - huilt het dikke tranen 
eigeel. Eimée is het beu en gaat op zoek naar 
een nieuwe, hardgekookte eierdooier in de 
Wijde Wereld. Wanneer het honger krijgt en 
besluit om niet verder te wachten op de bus, 
start een muzikale trip vol obstakels. Met 
behulp van Pol de Bol en het publiek ontdekt 
Eimée de kracht van muziek en samen zingen, 
hoe het is om je intuïtie te volgen en dat het 
altijd oké is om jezelf te zijn.  

Eimée neemt je mee op een fantasievolle reis 
met ritjes te paard, vuurspuwende draken, 
muzikale dobbelstenen, een gevaarlijke 
paraplu en vooral heel veel vriendschap. 

Een muzikaal verhaal over zelfontplooiing en 
acceptatie. 

 

Op het podium 
De voorstelling Eimée wordt gebracht door zes 
muzikanten en uiteraard… Eimée zelf!  

Ferdinand is een klassiek blaassextet met een 
unieke bezetting van twee klarinetten, twee 
hoorns en twee fagotten.  
De nieuw gecomponeerde muziek van Eimée 
laat je proeven van verschillende muzikale 
werelden. De muzikanten variëren met 
wonderlijke klanken op ieders instrument.  
Op die manier kan je op een speelse en 
verrassende wijze kennismaken met deze 
klassieke instrumenten. 

Met Eimée als metgezel beleven jullie 
knotsgekke avonturen. Lore Van den Broeck 
spoort je met haar prachtige zangstem aan om 
mee te zingen, samen met het ensemble. De 
voorstelling duurt 50 minuten zonder pauze. 

“VIND JEZELF, MAAR ZOEK 
HET NIET TE VER”

Ferdinand Ensemble VZW



Doelpubliek  

De interactieve, muzikale kindervoorstelling spitst zich 
toe op kinderen van 5 tot 10 jaar en hun familie. Ook 
voor de leerlingen en leerkrachten van het basis- en  
buitengewoon onderwijs van de derde kleuterklas 
tot en met het derde leerjaar is deze voorstelling 
een echte aanrader. Kortom, Eimée is voor iedereen 
die houdt van muziek en theater.
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Op zoek naar mijn harde eierdooier…

6 live muzikanten, 1 actrice
Klarinet 

Aaron Van de Winckel 
Alana Pruvot 

Hoorn 
Eline Van den Broeck 

Margot Vermaut 

Fagot 
Emma de Bakker 
Naomi Behaeghel 

Workshop  

Naast de voorstelling bieden de muzikanten van Ferdinand ook een educatieve workshop aan. Gedurende een uur gaan de 
muzikanten spelenderwijs aan de slag met de kinderen aan de hand van verschillende leuke, muzische opdrachten binnen 

het thema van de voorstelling. Per workshop werken we met maximum drie groepen van 20 kinderen. 
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Technische fiche  
 Speelvlak: minimaal 10m x 5m 

  Duur: 50 min. zonder pauze 

  Opbouwtijd: 90 minuten (incl. soundcheck)  

  Capaciteit publiek: maximaal 250 kinderen 

  Mogelijkheid tot openlucht: te bespreken

Tarieven 
Lijkt deze voorstelling iets voor jullie?  

Neem dan zeker contact met ons op via de website 
www.ferdinand-ensemble.be  

Of stuur ons gewoon een mailtje via 
ferdinandensemble@gmail.com. 

Dan bekijken we jouw aanvraag en  
contacteren we u om de prijs te bespreken. 

Interesse in de workshop  
of de educatieve map bovenop de voorstelling?  

Contacteer ons en vermeld deze in uw aanvraag. 

http://www.ferdinand-ensemble.be
mailto:ferdinandensemble@gmail.com


www.ferdinand-ensemble.be  
ferdinandensemble@gmail.com 
+32 496 39 76 86

WIL JE VOORSMAAKJE VAN DEZE VOORSTELLING?  

SCAN SNEL DE QR-CODE!

http://www.ferdinand-ensemble.be/
mailto:ferdinandensemble@gmail.com

