
 

za 12.02.2022 – Cc Strombeek 

Doe de groeten aan de ganzen (6+) 
hetpaleis en De Nwe Tijd / Freek Vielen 
 
 

 

Precies één jaar geleden ging de hond van een broer en zus 

dood. En dus vieren ze feest. De taart is net aangesneden, de 

limonade uitgeschonken wanneer de bel gaat. Daar is het 

bezoek, genaamd De Dood. En dat blijkt heel gezellig. 

Freek Vielen laat zich inspireren door de Mexicaanse Día de los 

Muertos, een kleurrijk en vrolijk feest waarop de doden 

herdacht worden met grootse parades, feestelijke picknicks op 

het kerkhof en met alles waarvan ze tijdens hun leven genoten. 

Samen met Danny Ronaldo, Margo Verhoeven en Tim David 

maakt Freek Vielen een wonderlijke en wonderschone wereld 

waarin zij samen met het publiek het leven én de dood vieren. 

‘Doe de groeten aan de ganzen’ is de tweede jeugdtheater-

voorstelling van Freek Vielen. In 2017 bewerkte hij het 

bekroonde jeugdboek ‘Niets’ van Janne Teller. 

 

 

 

 

 

Duur: 75’ 

 

  

Tekst & regie  Freek Vielen  
Spel  Tim David, Danny Ronaldo 
en Margo Verhoeven 
Dramaturgie  Rosa Vandervost  
Kostuums  Sabina Kumeling  
Muziek  Harald Austbø  
Vorm & licht  Czeslaw de Wijs  
Productie & technische 
realisatie  hetpaleis, De Nwe Tijd  
Met steun van  Tax Shelter van 
de Belgische Federale Overheid 
via Casa Kafka 



DOE-TIP: 
 

 Loop na de voorstelling langs in de Passage (naast de expo-ruimte), daar kunnen de 

kinderen creatief aan de slag rond de voorstelling. 

 

 hetpaleis inspireert kleine en grote bezoekers voor en na hun theaterbezoek.  

Check https://www.spothetpaleis.be/spot/doe-de-groeten-aan-de-ganzen/ en ontdek 

interessante weetjes en leuke doe-opdrachten rond de voorstelling. Acteur Danny Ronaldo 

leert je een trucje aan en je kan oefenen op theatraal sterven ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort in Cc Strombeek 

 

Wat mag je nog verwachten in het familieaanbod van Cc Strombeek? 

 

01.03.22 Familiefilm Wolfy (3+) 

01.03.22 Familiefilm De Gebroeders Schimm (9+)  

02.04.22 Theatervoorstelling Anansi (8+) – Beeldsmederij DE MAAN 

06.04.22 Beeldende voorstelling PiCcOLo (2,5+) – Sprookjes enzo 

12.04.22 Familiefilm Moonbound (6+) 

 

Kijk zeker ook op www.ccstrombeek.be (bij DOEN) voor alle (vakantie)workshops en cursussen. 

https://www.spothetpaleis.be/spot/doe-de-groeten-aan-de-ganzen/
https://www.spothetpaleis.be/spot/doe-de-groeten-aan-de-ganzen/

