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Spannende kindervoorstelling 
Drakensporen in De Nieuwe Regentes 
 
DEN HAAG 23/11/2017 | Hé, waar komt dat jonge Draakje nou vandaan? Waarom is ie 
alleen op pad? Wat zoekt ie bij de Draak van de Aarde die de grond kan laten schudden?  
En bij de Draak van de Wind die stormen door de lucht blaast? Wat wil ie van de Draak 
van het Vuur die iedereen verslindt? En van de Draak van het Water die zeeën kan laten 
kolken? Wil je het weten en ben je niet bang voor draken? Kom dan zaterdagmiddag 16 
december naar de spannende muziektheatervoorstelling Drakensporen in de Nieuwe 
Regentes in Den Haag.  
 
In Drakensporen wordt het verhaal op kunstzinnige wijze met beeld en muziek verteld. De 
voorstelling is ook geschikt voor niet-Nederlandstalige kinderen, doordat er niet in gesproken 
wordt. Objectenspeelster Lindai Boogerman (Sesamstraat) brengt op het podium de 
natuurdraken tot leven. Kunstenaar Gerard de Bruyne tekent live Draakje in een magische 
wereld, te zien op een groot scherm. Componist Dominy Clements schreef er spannende 
muziek bij, gespeeld door vier dwarsfluitisten op bijzonder instrumenten, waaronder een 
tweeëneenhalve meter hoge subcontrabasfluit. En de kinderen in het publiek helpen mee om de 
regen, donder, wind en het water te laten horen. Drakensporen is, vanwege de soms 
angstaanjagend klinkende soundscape, niet geschikt voor kinderen jonger dan vijf jaar.  
 
De Vrienden van Matilda 
Drakensporen is gemaakt en wordt gespeeld door De Vrienden van Matilda: 
Dominy Clements - componist en subcontrabasfluit, Lindai Boogerman - objectenspel, Gerard 
de Bruyne - live tekeningen, Egbert Jan Louwerse - dwarsfluit en Electronic Wind Instrument, 
Noor Kamerbeek - concept en altfluit, Ivo Visser - basfluit, Marijke Beversluis - regieadviezen. 
De Vrienden van Matilda tourden vanaf 2015 succesvol met de kindervoorstelling Matilda en 
Kleine Vis langs Nederlandse theaters en zalen.  
 
Drakensporen | Muziektheatervoorstelling voor kinderen vanaf 5 t/m 10 jaar   
Zaterdag 16 december 2017 om 13.30 uur en om 16.00 uur.  
De voorstelling duurt 50 minuten. 
Locatie: Theater De Nieuwe Regentes, Weimarstraat 63, Den Haag 
Kaarten: online € 6,00, aan de kassa € 7,00. Prijzen gelden zowel voor kinderen als 
volwassenen. 
Kaartverkoop via www.denieuweregentes.nl of aan de kassa  
Kijk ook op www.drakensporen.nl 
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u contact 
opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl.  

 

http://www.denieuweregentes.nl/
http://www.drakensporen.nl/

