KINDERBACHDAG: EEN ÉCHT KINDERFESTIVAL!
Speciaal voor kinderen tijdens Bachfestival Dordrecht: de KinderBachDag. In alle hoeken en gaten van Schouwburg
Kunstmin is op woensdagmiddag 20 juni 2018 iets te beleven. Van acrobatiek tot muziektheater tot poppentheater
tot schminken tot een kinderkoor. Een écht kinderfestival!
De KinderBachDag is onderdeel van Bachfestival Dordrecht en vindt plaats op woensdagmiddag 20 juni vanaf 13.00
uur in Schouwburg Kunstmin. Er is een programma voor kinderen vanaf 4 jaar en een programma voor kinderen vanaf
6 jaar.

PROGRAMMA
Binnenstebuiten (compagnie IOTA i.s.m. Theater Marjolijn)
Een programma voor de allerkleinsten. Een wereld van speelse vormen waarin kinderen ringen voelen, lijnen volgen
zachte objecten vasthouden of weer loslaten, tientallen onderdeeltjes van plaats wisselen, alles een nieuwe functie
geven. Het eindigt in een galant en barok bal waarin kijkers makers worden.
3ACH (Zonzo Compagnie in coproductie met Oorkaan)
Twee violisten die de kinderen meenemen in de wereld van Bach. Ze weven Bachs melodieën langs onnavolgbare
harmonieën. Ze staan midden in een videodecor dat door een wonderlijke kinderwereld wordt bevolkt. Samen ontdekken ze muziek die volgens velen de mooiste is die ooit werd geschreven. Een voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar.
Donker… Licht! (Damiet van Dalsum)
Een poppentheatervoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Over de Zon, de Maan, een vreemde vogel, liefde en de
kinderen Hansje en Ansje. Dit alles op muziek van Bach.
Flora & Nectar van Corpus Acrobatics
Twee talenten van acrobatisch theatergezelschap Corpus Acrobatics zorgen voor acrobatiek op de muziek van Bach.
Demi Brama (Flora) vertoont haar kunsten op de pole en Anna de Visser (Nectar) op de handstand sticks.
VHA Kids
VHA KIDS is het kinderkoor van Vocal Harmony Academy (VHA). VHA is een Dordtse koor- en zangschool onder
leiding van Trea Kuijsten en Govert van der Kolm. Het koor zingt kinderliedjes van Dordtse componisten tot liedjes van
kinderen voor kinderen en ook bijvoorbeeld Engelse liedjes of popsongs van tv! Speciaal voor het Bachfestival heeft
VHA KIDS het repertoire uitgebreid met een nummer over Bach.
Kijk voor het complete programma en tijden op www.bachfestivaldordrecht.nl hier is ook meer informatie over
Bachfestival Dordrecht te vinden.

Informatie, contact & beeldmateriaal:
Elske de Korver | marketing@bachfestivaldordrecht.nl | www.bachfestivaldordrecht.nl
Voor het digitale festivalmagazine, logo, HR campagnebeeld en flyer KinderBachDag zie:
www.bachfestivaldordrecht.nl/downloads/

