
Ik zoek een woord  
POËZIE-VERHALEN-PROGRAMMA 5+  van Hans & Monique Hagen. 
 
Een poëtisch programma voor kinderen van 4-9 jaar, vaders, moeders, opa’s en oma’s.  
Voor iedereen die houdt van spelen met taal. Met onder andere gedichten en liedjes uit  
Jij bent de liefste en Lichtjes in je ogen. 
 
 

we spelen samen 
altijd samen 
we spelen tot het donker wordt 
altijd als we samen spelen 
duurt de dag te kort 
 
droom een gat in de nacht 
droom van jou en van mij 
en van nog veel meer 
 
één nachtje slapen 
dan spelen we weer 

 
 uit: Spelen tot het donker wordt  
 Marit Törnqvist en Hans & Monique Hagen 
 Querido 2018 
 

        

Dit familieprogramma is bedoeld voor bibliotheken en kleine theaters.  
Informatie: post@hanshagen.nl 
 
Uit de pers: 
Algemeen Dagblad – Een afwisselende voorstelling waarin te ontdekken valt hoe spannend 
woorden, verhalen en gedichten voor kinderen kunnen zijn. 
 
Leidsch Dagblad – De aandacht van de zaal is totaal… De liedjes zijn hartveroverend… Hans 
Hagen kan mooi vertellen. 
  
Trailer Ik zoek een woord > https://www.youtube.com/watch?v=0lXvVO96T6k 
	
	
Boekingen > De Schrijverscentrale > https://www.deschrijverscentrale.nl 
	
	



TECHNISCHE LIJST IK ZOEK EEN WOORD     november 2021 
    
Geschikt voor  Kleine theaters 
    bibliotheken en boekhandels (in afgesloten ruimte / buiten openingsuren) 
Bezetting   2 vertellers/auteurs 
Duur programma  55 minuten – geen pauze 
Max. aantal publiek  100 

 
Uitkoopsom    1e voorstelling € 660,- plus reis- en parkeerkosten 
    plus administratiekosten – min eventuele (poëzie)subsidie  
    van De Schrijverscentrale; 
    2e voorstelling € 340,- op zelfde dag en locatie. 
 
Podiumafmeting  • 4 x 2,5 meter. 
    • speelvlak bij aankomst leeg en klaar om decor op te bouwen. 
 
Opbouwtijd   2 uur. 
Zaal open   in overleg – op zijn vroegst 10 minuten voor aanvang. 
Afbreektijd   30 minuten.  
    NB: als er een boekhandel aanwezig is signeren we direct na  
    de voorstelling, en kunnen we daarna het decor opruimen.  
 
Technicus   Van zaal/organisator – aanwezig van aankomst tot eind voorstelling. 
 
Licht    indien aanwezig: klein speelvlak uitlichten – tegenlicht en front. 
 
Geluid   • Vanaf 65 personen versterking nodig – 2 headsets van  
       zaal/organisator; 
    • geluidsinstallatie met cd-speler (los van de  laptop). 
 
Decor    • (zo groot mogelijk) projectiescherm als achterwand van 
       speelvlak. 
    • theaters: beamerprojectie vanuit hoge positie. 
    • beamer/scherm en laptop van organisator. 
    • laptop met actuele versie PowerPoint. 
    • auteurs nemen presentatie op usb-stick mee. 
    • laptop moet vanaf het speelvlak door auteurs te bedienen zijn –  
       met afstandsbediening / draadloze muis. 
     
Algemeen   één vrije parkeerplaats bij de zaal voor personenauto 
 
Boekverkoop  • Indien mogelijk is er een boekhandel aanwezig – verkoop en 
       signeren na het programma. 
    • Als er geen boekhandel aanwezig is, kunnen de auteurs zelf 
       eventueel boeken voor verkoop meenemen. 
 
Informatie   Monique & Hans Hagen: www.hanshagen.nl / www.jubelientje.nl	


