Verhalenverteller Eric Borrias

De Bremer-stadsmuzikanten

Het bekende sprookje van de gebroeders Grimm,maar dan een beetje anders.
Op het plein voor het paleis is het iedere dag markt. Vanaf zijn balkon kijkt de koning iedere dag een
uurtje naar alle drukte en gezelligheid. Maar dan moet hij weer naar binnen, vergaderen en luisteren
naar saaie mensen. Op een dag heeft de koning er genoeg van! Hij wil geen koning meer zijn! Het wordt
tijd dat zijn zoon, prins Pietertje de 1e de kroon over neemt. En die wil wat graag!
Het grote nieuws wordt op het plein voor het paleis bekend gemaakt: “Over 4 dagen wordt prins
Pietertje de 1e de nieuwe koning! Ter ere van de troonswisseling wordt er een wedstrijd gehouden: wie
schrijft het mooiste lied voor de nieuwe koning! Iedereen mag mee doen! De oude koning wijst de
winnaar aan! Zegt het voort, zegt het voort!”
Iedereen?, denkt de boer die op het plein staat te luisteren, maar dan mag ik ook mee doen!
-“ En ik ook!” , denkt de oude ezel van de boer. Iedereen is iedereen!”
De ezel droomt al lang van een zangcarrière en begint direct te ‘zingen’. Ihhaa, Ihhaa!
De ezel balkt zo veel en zo lang dat de boer er gek van wordt en het dier van het erf afzet!
En zo gaat de ezel op pad naar Bremen,naar het paleis. Om zijn lied te zingen.
Maar voor het zover is , ontmoet hij nog een paar vreemde reisgenoten, krijgt hij het aan de stok met
een roversbende en vindt hij iets waar de koning erg blij mee zal zijn!
Hoe het allemaal afloopt hoor en zie je in deze voorstelling,waarin de kinderen er zelf ook een
beestenboel van mogen maken.
Leeftijd: 4-7 jaar
Duur: 45 minuten
Eric Borrias is een van de bekendste verhalenvertellers van ons land. Naast De Bremerstadsmuzikanten
speelt hij nog veel meer voorstellingen voor jong en oud.
In 2016 werd hij gekozen tot Vertelambassadeur voor Nederland en Vlaanderen.
www.verhalenverteller.nl

