
Uilskuiken 6+ 
 
In februari spelen drie poppenspelers van Theater 
Gnaffel samen met Het Gelders Orkest en Orkest 
van het Oosten theatrale familieconcerten, die 
nadrukkelijk bedoeld zijn voor zowel horende als 
slechthorende en dove kinderen en hun 
(groot)ouders en/of verzorgers.  
 
Uilskuiken spreekt álle kinderen en volwassenen 
aan, los van gehoorbeperkingen, want 
communiceren kan op heel veel manieren. Dat is juist de kracht van muziek en 
theater!  
 
Het wordt een visueel spektakel, met prachtige muziek, gesproken taal, 
gebarentolk, poppenspelers met ondersteunende gebaren en een super vrolijk 
verhaal.  
  
Wat extra leuk is: vooraf ontvang je een filmpje met instructies voor het Uilskuiken 
Gebarenlied, zodat je tijdens de voorstelling zelf mee kunt doen! 
 
Het familieconcert gaat over een EI-genzinnig uilskuiken. Het wordt een komisch, 
muzikaal en brutaal sprookje over een kuikentje dat door zijn broertjes uit het nest 
gegooid is, omdat hij anders is. Uilskuiken beleeft allerlei avonturen en blijkt de held 
van het verhaal als hij zijn broertjes weet te redden van onheil. Hij ontdekt dat zijn 
‘beperking’ eigenlijk zijn grootste kracht is. 
 
Mark Haayema schreef een grappig en ontroerend verhaal op herkenbare klassieke 
melodieën en speciaal gecomponeerde muziek van Henk van der Schalk. 
  
De voorstelling duurt max. 50 minuten en is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.  
 
Instrumententuin & Gebarenlied  
Een uur voor de voorstelling kan iedereen alle instrumenten uit het orkest zelf 
uitproberen in de instrumententuin. Ook oefenen we dan gezamenlijk nog even het 
Uilskuiken Gebarenlied.  
 
Gebarentaaltolk 
De hele voorstelling wordt getolkt door een Gebarentaaltolk op het podium. Eén 
van de twee tolken is Mirjam Stolk.  

 



Ringleiding (tijdig reserveren) 
De ringleiding wordt mogelijk gemaakt door Phonak. Ons advies is om de MT-stand 
op je cochleair implantaat (CI) of hoortoestel aan te zetten, zodat je het orkest hoort, 
maar ook de acteurs kunt volgen. Heb je deze nog niet, dan kun je bij je audioloog 
of audicien vragen om dit in te stellen. De ringleiding wordt verzorgd met behulp 
van mylinks die door Phonak beschikbaar worden gesteld. Wil je gebruik maken van 
1 of meerdere mylinks tijdens de voorstelling? Stuur dan bij je aanmelding gelijk ook 
even een mailtje naar Monique Wijnker met het aantal mylinks dat je wilt reserveren. 
Ruim op tijd reserveren is noodzakelijk. Mail: mwijnker@ovho.nl 

Kaarten bestellen: 
We spelen Uilskuiken in drie grote zalen in Nederland. Klik op één van 
onderstaande links om kaarten te bestellen bij het theater zelf: 
 
Zondag 9 februari 11.00 uur in Musis Arnhem 
Zondag 16 februari 11.00 uur in Deventer Schouwburg 
Zondag 16 februari 15.00 uur in Orpheus Apeldoorn 
 

Over de makers: 
Theater Gnaffel is er voor iedereen. Het Zwolse gezelschap Theater Gnaffel maakt 
voorstellingen waarin mensgrote poppen op magische wijze tot leven lijken te 
komen. De poppen staan naast de acteurs op het toneel als gelijkwaardige 
personages. Met de poppen als krachtig theatraal middel worden grote thema’s 
herkenbaar gemaakt en wordt op speelse wijze de verbeeldingskracht van jong en 
oud in werking gezet. 

Mark Haayema is schrijver van jeugdboeken, jeugd-tv-series, jeugdliedjes en 
jeugdtheatervoorstellingen. In 2011 verscheen zijn eerste kinderboek De held van 
alle helden. Waarna er nog vele volgden zoals Johannes de Parkiet, Joep!, Oma 
mag ik mijn pop terug? en Meneertje Meer. Mark vindt het een geweldige uitdaging 
om voor Uilskuiken een verhaal te schrijven waarin elk buitenbeentje zich kan 
herkennen en kan ontdekken dat buitenbeentjes ook helden kunnen zijn. 
  
Het Gelders Orkest en Orkest van het Oosten laten zoveel mogelijk mensen de 
kracht en schoonheid van symfonische muziek ervaren. Op een manier die blijvende 
indruk maakt, die hen aanspreekt, actief betrekt en van hoge kwaliteit is. Muziek is 
belangrijk voor de ontwikkeling en welzijn van ieder mens. Meerdere onderzoeken 
tonen aan: muziek maakt slimmer en socialer, muziek verrijkt en verbindt. Bij Het 
Gelders Orkest en Orkest van het Oosten kan iedereen zijn passie en talent vinden. 


