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Festival 2 Turven Hoog van 28 maart t/m 5 april in Haagse
cultuurankers
Van woensdag 28 maart tot en met donderdag 5 april is het avontuurlijkste theaterfestival voor
peuters en kleuters weer op locatie in Den Haag. Dat betekent zintuigen prikkelend en interactief
theater voor de allerkleinsten tot van 1 t/m 6 jaar en kunstinstallaties waar je natuurlijk aan mag
komen en eindeloos in kunt spelen. Het festival reist vanuit Almere door naar Theater Dakota,
Laaktheater, De Nieuwe Regentes, Diamanttheater, Muzee Scheveningen en de bibliotheken Nieuw
Waldeck en Loosduinen.
Festival 2 Turven Hoog brengt de mooiste theater-, dans-, muziek-, en muziektheatervoorstellingen uit
Nederland en Europa voor de allerkleinsten. Dompel je bijvoorbeeld 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 Kras van Alle hoeken van de kamermuziek dromen twee muzikanten en een
tekenaar alledrie van hetzelfde: opstijgen en wegvliegen. Of doe je mee in Wonderland, met de dansers en
muzikanten van Wonderland Collectief.
Installaties
Je kan eindeloos spelen en bouwen in de Hottentottententententoonstelling van Rachel de Boer. Met
Possiball ontdek je spelenderwijs een landschap van ‘rollende dingen’ en met octopus Missy O van Renée
Reijnders kan heerlijk worden geknuffeld. Chantal de Woldes Tutti Frutti & Raket prikkelt je fantasie met
kleurrijke reuzenkersjes en meloenen, die vervoerd kunnen worden met raketjes.
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 Nieuwe Regentes (denieuweregentes.nl, 070-2119988)
Wo 28 maart 15:00 uur Kras - Alle hoeken van de kamermuziek
Wo 28 maart hele dag Possiball - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (installatie)
Muzee Scheveningen (muzeescheveningen.nl, 070-3500830)
wo 28 maart 15:00 uur Do re mier - Linnet van der Wal
Theater Dakota (theaterdakota.nl, 070-3265509)
Vr 30 maart 10:00 en 15:00 uur Do re mier - Linnet van der Wal
Vr 30 maart 11:00 uur Wonderland - Wonderland Collectief
Vr 30 maart hele dag Possiball - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (installatie)
Diamanttheater (diamanttheater.nl, 070-4066381)
Za 31 maart 15:00 uur Kras - Alle hoeken van de kamermuziek
Za 31 maart hele dag Possiball - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (installatie)

Bibliotheek Nieuw Waldeck (bibliotheekdenhaag.nl, 070-3538610)
Wo 4 april 11:00 tot 16:00 uur Hottentottententententoonstelling - Rachel de Boer (installatie)
Laaktheater (laaktheater.nl, 070-3933348)
Do 5 april 10:00 uur Do re mier - Linnet van der Wal
Do 5 april 09:30 uur en 11:30 uur White - Catherine Wheels Company
Do 5 april hele dag Missy O - Renée Reijnders (installatie)
Bibliotheek Loosduinen (bibliotheekdenhaag.nl, 070-3537740)
Do 5 april 11:00 tot 16:00 uur Tutti Frutti & Raket - Chantal de Wolde (installatie)

Naast Den Haag is Festival 2 Turven Hoog van 28 maart t/m 8 april te bezoeken in Almere, Haarlem en
Amsterdam. Kijk voor het volledige programma op 2turvenhoog.nl.
————————————————————————————————————————————————
Noot voor de redactie:
Festival 2 Turven Hoog wordt georganiseerd door Stichting 2+producties in samenwerking met de Haagse
cultuurankers Laaktheater, De Nieuwe Regentes, Theater Dakota, Diamanttheater, Muzee Scheveningen,
Bibliotheek Nieuw Waldeck en Bibliotheek Loosduinen. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van o.a. VSB Fonds, Fonds 1818 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.

