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De 100 jarige man Die uit het raam klom en verDween
De wonderlijke avonturen van de 100 jarige Allan Karlsson, die op zijn 100e 
verjaardag uit het raam van het bejaardenhuis stapt en op avontuur gaat. 
Zijn unieke kijk op het leven en de wonderlijke lieden die zijn pad kruisen, 
maken van “de 100 jarige” een feest. Het begint ermee dat Allan er vandoor 
gaat met een koffer waar hij even op moet passen. De koffer blijkt vol 
crimineel geld te zitten en dat is het begin van een roadtrip dwars door 
Zweden.
Criminelen, politie, de pers. Iedereen is op zoek naar Allan en de wonderlijke 
club mensen hij in de loop van zijn avontuur om zich heen verzamelt. O ja, en 
een olifant.

Eric Borrias maakt twee voorstellingen van dit verhaal. 

In de voorstelling voor volwassenen komt ook het andere verhaal aan bod; 
het verhaal van Allan’s leven tot aan het moment dat hij het raam uit stapt. 
Allan blijkt een wonderlijk leven geleid te hebben,waarin hij niet alleen de 
hele wereld over geweest is, maar ook zo’n beetje alle groten der aarde heeft 
ontmoet en hier en daar geholpen met wonderlijke zaken. Van Franco in 
Spanje, tot Mao in China,meerdere presidenten van Amerika, Einstein enz 
enz. De hele wereldgeschiedenis trekt in een bonte stoet voorbij. 
Duur: 2 uur

In de 7+ versie volgen we Allan vanaf het moment dat hij het raam uitstapt. 
Stel je voor: je opa wordt 100, maar hij gaat er op zijn feestje vandoor! 
Wat doe je? Hup, er achteraan! Zoeken. Spannend!
Duur: 60 minuten
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