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Ook is het uiteraard mogelijk om telefonisch contact op te nemen 0591 - 785169

Kijk op www.hyperdepiep.NL voor meer informatie

Hyperdepiep activiteiten

Poppentheater
Themafeestjes

Poppentheater

Hyperdepiep kan behulpzaam zijn bij het organiseren van uw meest

Hyperdepiep kan met een grote theaterkast

fantastische feestjes in elk denkbaar thema. In de wereld van het
kind speelt fantasie een belangrijke rol. In de fantasie kunnen en
mogen nu eenmaal dingen die voor het kind vaak verboden of niet
mogelijk zijn. Daarom zijn onze Feestkisten ontwikkeld rond diverse
thema’s: van heksen tot prinsessen, van kabouters tot piraten, van K3
tot Harry Potter en van Indianen tot Circus.

(5x2x2,5m — lxbxh) en een professionele
geluidsinstallatie middagvullende voorstellingen
verzorgen voor bibliotheken, club-, school-, en/of
buurthuizen. Bij poppentheater Peter en Stuifie is
Stuifie het jochie dat dingen doet die ieder kind
graag zou willen. Zijn broer Peter weet Stuifie’s
enthousiasme steeds in goede banen te leiden.
In al die jaren zijn de karaktertjes van de poppen
en hun avonturen door het invoeren van
ondersteunende muziek, liedjes, decors, licht- en
muziekeffecten uitgegroeid tot een echt
Poppentheater, we beschikken inmiddels over
een repertoire van meer dan 40 verhalen. Dat
kunnen
bewerkingen
van
sprookjes
of
kinderboeken zijn, of
verhalen
waarin
emoties of begrippen
centraal staan die door
de kinderen uit eigen
ervaring
worden
herkend. Uitgangspunt
voor ons is de magische
werking
van
het
poppenspel
op
de
kinderen. Wij proberen
met onze voorstellingen
de kinderen niet alleen
te vermaken (dat wel op
de eerste plaats!) maar
ook om op deze manier
mee te werken aan de
vorming van het individu,
door de kinderen binnen
te
voeren
in
de
fantasiewereld van het
poppenspel.

Feestkisten
Hyperdepiep verhuurt feestkisten die zorgvuldig zijn samengesteld
voor een onvergetelijk kinderfeest. Voorzien van een duidelijk
draaiboek vol met spelletjes, knutselactiviteiten, verhalen en
menusuggesties. Eventueel aangevuld met een schminkset voor nog
meer feestvreugde, en verkleedsetjes voor 10-12 kinderen.

Workshops
Hyperdepiep kan behulpzaam zijn bij het organiseren of verzorgen
van workshops. Op gebied van poppenspel, poppenmaken, gebruik
van poppenspel bij taalstimulering, etc. Kijk eens op onze website
daar is meer te lezen over ons regelmatig wisselende aanbod.

Prentenboekvoorstellingen
Hyperdepiep

heeft
een
aantal
prentenboekvoorstellingen
ontwikkeld van ca. 30-45 minuten. Iedere voorstelling stelt een
prentenboek centraal, en zijn bedoeld voor dreumesen, peuters en
kleuters
en
worden
op
kinderdagverblijven,
scholen,
kinderboekwinkels en bibliotheken gespeeld.

de Zwerfkast
Hyperdepiep heeft in het voorjaar van 2007 een caravan
omgebouwd tot reizend poppentheater. De Haarlemse beeldend
kunstenaar Rob Clous heeft de buitenzijde van deze caravan
voorzien van een schitterende beschildering. Op onze website zijn
foto’s van dit project terug te vinden. Met de Zwerfkast kunnen we
jaarmarkten, braderieën, beurzen en vlomarkten bezoeken; met
traditioneel poppenspel, maar ook met zogenaamd: ‘meet and greet’spel. Zie onze website voor de mogelijkheden. De programma’s zijn
door ons zeer eenvoudig aan een thema aan te passen. Wellicht ook
een ideetje voor uw buurtfeest of Kerstmarkt? Neem rustig contact
met ons op om te informeren wat wij aan uw activiteit kunnen
bijdragen.

Kijk op onze website voor de speellijst.
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Hyperdepiep ??
Hyperdepiep… hoera !!
Feest!! Dat is de associatie die we vanaf onze kindertijd hebben
meegekregen bij het horen van de uitroep: Hyperdepiep.
Hyperdepiep
In 1991 besloten de collega’s Jolanda Loves en Hilda de Vries een
bedrijf te starten. Hyperdepiep werd geboren. Een organisatiebureau
dat ondermeer verjaardagsfeestjes voor basis-schoolleerlingen
organiseerde. Tevens zijn er themakisten rond diverse onderwerpen
ontwikkeld, waarmee zowel groot als klein zich feestelijk kan
vermaken. We hebben gezocht naar een naam die zowel het grote
als het kleine en tegelijk het feestelijke uitdrukt: Hyperdepiep……
Hyperdepiep
Begin 1980 werd in de werkgroep Stuif-Stuif (organisator van een grote
kindervakantie-activiteit in de gemeente Haarlem) bekend dat de
toenmalige poppenkast van de Dam o.l.v. Daan Kersbergen, geen
deel meer zou uitmaken van het Stuif-Stuif programma.
Frenk Biester, destijds werkgroeplid, probeerde toen een eigen Stuifpoppenkast op te starten. De poppen-karaktertjes sloegen zo aan bij
de kinderen, dat deze voorzichtige poging binnen drie jaar uitgroeide
tot meer dan een programma-onderdeeltje.
In 1983 zijn we begonnen met incidentele voorstellingen buiten de
Stuif-Stuif, op uitnodiging van club- en buurthuizen die ons wel eens
tijdens de vakantie-activiteit bezig hadden gezien, en nu graag in
eigen huis een programma wilden.
Met Frenk Biester als vaste bespeler, ontstond een poppentheater dat
zijn naam ontleende aan de twee poppenbroers: Peter en Stuifie.
Stuifie
Menig kinderpartijtje heeft de poppenkast met beide broers op
bezoek gehad, en velen hebben daar nog dierbare herinneringen aan.
In 2007 gaan de activiteiten van Hyperdepiep en Poppentheater
Peter en Stuifie gezamenlijk verder. Op onze volledig nieuwe website
www.hyperdepiep.NL
www.hyperdepiep.NL is nog veel meer informatie te vinden over
onze activiteiten.
Bekijk onze website en informeer eens naar de vergoedingen die we
vragen voor de verschillende activiteiten en u zult merken dat we ook
binnen uw budget passen.
Neem ook rustig contact met Hyperdepiep op om te bespreken hoe
wij een creatieve invulling op maat kunnen leveren aan een door u te
organiseren activiteit.
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