DE JONGE AVONTURIERS
De Jonge Avonturiers is een kindertheatertrio bestaande uit Thomas (Arjos Pronk), Floor (Karin van
Vliet) en Suffie (Merel Bol). De drie karakters vullen elkaar goed aan en samen beleven ze vele
avonturen. Graag nemen ze de kinderen mee in al hun avonturen waardoor er een leuke interactie
ontstaat. Kinderen voelen zich op hun gemak bij De Jonge Avonturiers, worden gestimuleerd om hun
fantasie te gebruiken en hebben een groot aandeel in de voorstellingen.

VOF DE JONGE AVONTURIERS
De Jonge Avonturiers is een bedrijf, opgericht door Arjos Pronk, Karin van Vliet en Merel Bol. Het
drietal leerden elkaar kennen in het Entertainmentteam van Familiepark Drievliet waar zij een aantal
jaar samen in de parkshows speelden. Later besloten ze om met z’n drieën een eigen
kindervoorstelling te maken waarmee ze in maart 2019 officieel hun debuut maakten als De Jonge
Avonturiers in de voorstelling ‘De legende van de snoepjesboom’. Sindsdien bleef dit kindertheatertrio
groeien en besloten Arjos, Karin en Merel om onder de naam van De Jonge Avonturiers door te gaan
en nieuwe shows en liedjes te maken.

De Jonge Avonturiers en de legende van de snoepjesboom

Duur: +/- 45 minuten
Adviesleeftijd: 4+

Als Thomas aan Floor het verhaal vertelt over de legende van de snoepjesboom, twijfelen de twee
geen moment. Samen gaan ze op zoek naar deze bijzondere boom. Onderweg komen ze Suffie tegen
met wie ze al gauw vrienden worden. Al heeft hun nieuwe vriendinnetje wel een heel speciale
verzameling… Misschien kan Suffie de twee wel een stapje dichter bij de snoepjesboom brengen.
Een avontuurlijke kindervoorstelling met magische momenten en leuke liedjes bij u op locatie. De
voorstelling bevat veel interactie met de kinderen, zang en verrassende elementen.
Prijsindicatie: Op aanvraag.
Inbegrepen: Complete licht- en geluid set tot 150 personen.
(Vraag ons naar de mogelijkheden)
Minimaal benodigde speeloppervlakte: 5x3 m.
Decor: Achterwand van legernetten, boomstronk van 2x1 m.
Aantal personen: 3 acteurs, 2 technici.
Uitsluitingen: Reis- en parkeerkosten, evt. locatiekosten.
Benodigdheden locatie: Verduisterde ruimte, stroomaansluiting.

De Jonge Avonturiers vieren feest!

Duur: +/- 60 minuten
Adviesleeftijd: 4+

Het is tijd voor een feestje en Thomas, Suffie en Floor mogen het organiseren. De uitnodigingen liggen
klaar en er is van alles om het feestelijk aan te kleden. Maar wat heb je nodig om er een echt feest van
te maken? En is het wel op tijd af als de gasten komen?
Een feestelijke kindervoorstelling met magische momenten en leuke liedjes bij u op locatie. De
voorstelling bevat veel interactie met de kinderen, zang en verrassende elementen.
Prijsindicatie: Op aanvraag.
Inbegrepen: Complete licht- en geluid set tot 150 personen.
(Vraag ons naar de mogelijkheden)
Minimaal benodigde speeloppervlakte: 5x3 m.
Decor: Achterwand van legernetten, boomstronk van 2x1 m.
Aantal personen: 3 acteurs, 2 technici.
Uitsluitingen: Reis- en parkeerkosten, evt. locatiekosten.
Benodigdheden locatie: Stroomaansluiting.

Avontuur op locatie

Duur: +/- 30 minuten
Adviesleeftijd: 4+

De Jonge Avonturiers beleven heel wat avonturen. Maar wie zijn De Jonge Avonturiers eigenlijk en hoe
komen ze aan hun naam? En wat is er zo bijzonder aan de fluit die ze altijd bij zich hebben? In de show
vertelt het drietal er alles over.
Een gezellige kindervoorstelling met grappige momenten en leuke liedjes bij u op locatie. De
voorstelling bevat veel interactie met de kinderen, zang en humor.
Prijsindicatie: Op aanvraag.
Inbegrepen: Geluidsbox tot 30 personen.
(Vraag ons naar de mogelijkheden)
Minimaal benodigde speeloppervlakte: 4x2 m
Aantal personen: 3 acteurs.
Uitsluitingen: Licht- en geluid set, reiskosten, evt. locatiekosten.
Bijzonderheden: Bij een meerprijs kunnen wij bij deze show geluid bieden voor >30 personen.

Floor

Ik ben Floor en samen met Thomas en Suffie woon ik in het Grote Bomenbos. Wij beleven veel
avonturen en ik ben niet zo snel bang te krijgen. Ik vind het erg leuk om nieuwe mensen te ontmoeten
en het liefst neem ik zoveel mogelijk kinderen mee op avontuur. Het is belangrijk om anderen af en
toe te helpen, maar ik denk wel altijd goed na voordat ik iets doe. Af en toe moet ik wel een beetje op
Thomas en Suffie letten, want zij mogen niet zomaar op onze toverfluit blazen. Als je de verkeerde
melodie fluit, kan dat helemaal misgaan en kunnen er rare dingen gebeuren.

Suffie

Ik ben Suffie en ik kom uit de rotsvaste bergen. Nu woon ik bij Floor en Thomas in het Grote
Bomenbos. Ik wil altijd heel graag helpen, maar hier is niet iedereen even blij mee. Wanneer ik erbij
ben gaat er heel veel fout. Ik kan daar alleen helemaal niets aan doen. Het is gewoon zo… Hierdoor
beleef ik wel ontzettende leuke avonturen. Eigenlijk heet ik dus ook Sophie, maar omdat alles altijd
fout gaat noemen ze me Suffie. Ik hoop dat ik nog een boel nieuwe avonturen mag meemaken met
Floor en Thomas, want dat zijn echt mijn beste vrienden.

Thomas

Ik woon samen met Floor en Suffie in het Grote Bomenbos. Zij zijn dan ook mijn allerbeste vriendinnen
en samen beleven we een hoop avonturen. Mijn opa is vroeger een groot avonturier geweest en ik
hoop later net zo'n groot avonturier te worden als hij. Ik vind alles leuk en ben super enthousiast, maar
dat is niet altijd even handig…. Daarom heb ik nu met opa afgesproken dat ik alleen de toverfluit mag
lenen als Floor erbij is en de fluit bij haar houdt.

