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Professioneel verteller en auteur Bart Van Puyenbroeck  brengt een 
interactieve vertelling van zijn eigen boek  

‘Krak de krokowil’ 

Krak is een luie krokodil omdat niemand met hem samen wil. 
Maar gelukkig is er Mag de mug. Zij wil wel! 
Krak ontdekt samen met Mag waarom hij wel weer wil. 

Een bonte mengeling van talige prikkels, vleugjes theater, intense 
interactie, een herkenbaar verhaal, digitale beelden, het originele 
Krak-lied én de enige echte Krak-dans! 

Krak de krokowil

Interactieve vertelling 
3de kleuterklas - 1ste graad



 

Professioneel verteller en auteur Bart Van Puyenbroeck  brengt 
een interactieve vertelling van zijn eigen boek  

‘Mag de mug’ 

Mag is een enthousiaste mug.  
Maar van Ril de rups mag ze telkens niet. 
Dat begrijpt Mag niet zo goed. 
Gelukkig ontdekt Mag samen met Ril wat ze wel mag. 

Een bonte mengeling van talige prikkels, vleugjes theater, 
intense interactie, een herkenbaar verhaal, digitale beelden, de 
originele Mag-liedjes én de enige echte Mag-dans! 

Mag de mug

Interactieve vertelling 
3de kleuterklas - 1ste graad



 

Professioneel verteller en auteur Bart Van Puyenbroeck  brengt 
een interactieve vertelling van zijn eigen boek  

‘Ril de rups’ 

Ril is een lieve rups, maar hij is bang en durft niet.  
Gelukkig is er Kam de kanvis. Zij durft wel!  
Samen met haar leert Ril dat hij meer durft dan hij dacht. 

Een bonte mengeling van talige prikkels, vleugjes theater, 
intense interactie, een herkenbaar verhaal, digitale beelden, de 
originele Ril-liedjes én de enige echte Ril-dans! 

Ril de rups

Interactieve vertelling 
3de kleuterklas - 1ste graad



 

Elmer de olifant is anders en voelt zich daarom niet zo goed in zijn 
vel. Hij is verdrietig. Maar op een nacht vertrekt hij naar het bos. 
Daar vindt hij onverwacht de oplossing…! 

Een verhaal over anders zijn en toch ook weer niet. 

Interactief verteltheater met veel emoties, kleuren, muziek, 
beweging,… over eigen identiteit, verbinding en vriendschap. 

Verteltheater voor alle kleuters

Elmer de olifant



 

Verteltheater voor alle kleuters en 1ste graad 

Hij komt

Op een dag vindt Bart een vreemde koffer in zijn eigen huis. Van wie 
is deze koffer en wat zit er in? 

Bart zoekt samen met de kinderen naar antwoorden. 

Deze originele interactieve vertelling brengt de luisteraartjes in de 
juiste stemming voor de komst van de Sint! 

Samen met spanning kijken, ruiken, zoeken, raden, lachen, zingen en 
luisteren naar een uniek en origineel verhaal over Sint! 



Prijzen 
1 DAG          

1ste vertelling       € 300,-    
2de  vertelling       € 275,-    
3de  vertelling       € 250,- 
  
Prijzen zijn excl. vervoerskosten 

PRAKTISCHE INFO 
Er is geen podium nodig. 
Stroomvoorziening : gewoon stopcontact. 
Speelruimte voorzien van +/- 4 vierkante meter. 
Maximum 50 kinderen per voorstelling. 
Elke vertelling duurt ongeveer 45’. 
Tussen 2 vertellingen is er een pauze van minstens 15’. 
Graag een frisdrank of een tasje koffie indien mogelijk. 
Indien hele dag voorstellingen graag een broodje aub! 


