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Festival 2 Turven Hoog van 4 t/m 8 april in Amsterdamse theaters
Van woensdag 4 tot en met zondag 8 april is het avontuurlijkste theaterfestival voor peuters en
kleuters weer op locatie in Amsterdam. Dat betekent theater dat al je zintuigen prikkelt voor de
allerkleinsten van 1 t/m 6 jaar en kunstinstallaties waar je aan mag komen en eindeloos in kunt
spelen. Het festival reist vanuit Almere door naar De Krakeling, Oostblok, Podium Mozaïek en De
Meervaart.
Festival 2 Turven Hoog brengt de mooiste theater-, dans-, muziek-, en muziektheatervoorstellingen uit
Nederland en Europa voor de allerkleinsten. Dans en zwier mee in Aangewaaid van Cie sQueezz, een
interactieve dans- en muziekvoorstelling over dingen die je niet ziet, maar er wel zijn. Dompel je onder in de
wonderlijke witte wereld van White van de Britse Catherine Wheels Company. Een wereld waar het fonkelt
en glinstert en die vol vogelgeluidjes zit. Of ontdek het leven in een klein insectenjasje in de grappige
voorstelling vol liedjes en beestjes Do re mier van Linnet van der Wal in coproductie met 2 Turven Hoog.
Liefde is er ook in Stekeblind van het Vlaamse gezelschap 4Hoog; Romeo en Julia voor kleuters die begint
met een brief van Egel aan Mol. En in Kras van Alle hoeken van de kamermuziek (eveneens een
coproductie met 2 Turven Hoog) dromen twee muzikanten en een tekenaar alledrie van hetzelfde: opstijgen
en wegvliegen.
Installaties
In ieder theater staat ook een kunstinstallatie. Je mag ze aanraken en kunt er eindeloos in spelen. Ontdek
met Possiball spelenderwijs een landschap van ‘rollende dingen’ en met Missy O de octopus van Renée
Reijnders kun je juist heerlijk knuffelen. Alle installaties zijn gemaakt in samenwerking met 2 Turven Hoog.
Programma en kaartverkoop
Kaarten voor de voorstellingen zijn te koop via de kassa en de website van het theater waar de voorstelling
speelt. De kunstinstallaties zijn gratis toegankelijk. Kijk voor het volledige programma op 2turvenhoog.nl.
De Meervaart (meervaart.nl, 020-4107777)
Wo 4 april 10:00 en 11:15 uur Aangewaaid - Cie sQueezz
Wo 4 april gehele ochtend Possibal - Julia Spoelstra, Brit Gennissen, Malou Palmboon & Diane de Boer (kunstinstallatie)
Oostblok (oostblok.nl, 020-6654568)
Wo 4 april 11:00 uur Do re mier - Linnet van der Wal
Wo 4 april gehele ochtend Missy O - Renée Reijnders (kunstinstallatie)
De Krakeling (krakeling.nl, 020-6245123)
Za 7 april 11:00, 14:00 en 16:00 uur White - Catherine Wheels Company
Zo 8 april 14:00 en 16:00 uur Stekeblind - 4Hoog
Za 7 april de gehele dag en zo 8 april gehele middag Possibal - Julia Spoelstra, Brit Gennissen, Malou Palmboon &
Diane de Boer (kunstinstallatie)
Podium Mozaïek (podiummozaiek.nl, 020-5800381)
Zo 8 april 11:00 uur Kras - Alle hoeken van de kamermuziek
Zo 8 april ochtend Missy O - Renée Reijnders (kunstinstallatie)

2 Turven Hoog begint op woensdag 28 maart t/m zondag 1 april in Almere en reist door naar Haarlem, Den
Haag en Amsterdam. Kijk voor het volledige programma op 2turvenhoog.nl. Op donderdag 5 en vrijdag 6
april zijn er in het Bijlmerparktheater besloten voorstellingen voor honderden kinderen van Amsterdamse
kinderdagverblijven die regulier niet in het theater komen.
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Noot voor de redactie:
Festival 2 Turven Hoog wordt georganiseerd door Stichting 2+producties Het festival wordt mede mogelijk
gemaakt door financiële bijdragen van o.a. VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor meer
informatie, het aanvragen van interviews en/of perskaarten kunt u contact opnemen met Michelle Roos,
publiciteit@2turvenhoog.nl, 06-23938832.

