
Beste programmeur, 
 
Zoek je nog een interactieve voorstelling voor 2023-2024?  
 
Dan heb ik een familievoorstelling voor je van 4-12 jaar. Meer foto’s en 
informatie vind je op www.goochelaarjan.nl/80.dagen. Zie ook het filmpje! 
  
Graag beantwoord ik je vragen! 
                          
Jan Kosters 

Deze voorstelling heeft 3 lagen: 

 Het verhaal her-vertellen en interessant 
maken voor de generatie van nu. 

 De fantasie prikkelen door creatief 
gebruik te maken van het decor.  

 Spelen met taal. Er zitten veel 
spreekwoorden en gezegdes over tijd en 
schoenen in verstopt. 

Voor scholen: Er is een lesbrief beschikbaar. 

 

Techniek:  Technicus van het theater. Headset + muziek 
op tablet. Eenvoudig lichtplan. 

 
Uitkoop:  € 500 inclusief btw.  

Extra voorstelling: 50% van de kaartverkoop. 
 

Contact: Bel 06 – 50 593 805 en reserveer vrijblijvend 
een datum of mail: info@goochelaarjan.nl.  
Niet beschikbaar op zondag.  

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Wij waren heel tevreden over de voorstelling. Hoewel de inhoud 

voor de jongsten nogal pittig was, wist je ze echt te boeien. Trucs, 

kleur, muziek en vooral de snelle acties maakten dat ze aandachtig 

bleven. Voor  midden- en bovenbouw was de voorstelling van a tot 

z geschikt ”  

– José van Lith , Bibliotheek Rietmolen  

 

 

Ga mee op reis rond de wereld met Passepartout, de knecht van Phileas Fogg.  
Met veel fantasie gebruiken we alles wat we kunnen vinden als voertuig: De tafel in 
Jules Vernes woonkamer wordt omgetoverd tot een boot, een trein, een olifant en  
nog veel meer. Komen we op tijd terug? 
 
Een klassieker in een nieuw jasje. Met veel fantasie gaan de kinderen mee in een  
andere wereld. Dat is de kracht van een goed verhaal. Dat is de kracht van een boek! 

 
                                          Gespeeld door 4-voudig kampioen Kindergoochelen Jan Kosters 

 

http://www.goochelaarjan.nl/80.dagen
mailto:info@goochelaarjan.nl


Reis om de Wereld 
in 80 dagen 
Bewerking van het beroemde boek van Jules Verne 

 

 

 Interactief verteltheater met goochel-effecten 

 Familievoorstelling  van 4 tot en mét 12 jaar! 

 55 minuten actie, avontuur, humor & magie 

 

 

 

 

 

 

 

"Je nam de kinderen mee de wereld rond, kwam 

in verschillende landen en werelddelen en 

maakte daar van alles mee. De kinderen zaten 

geboeid te luisteren naar je verhaal, maar 

waren  nog meer onder de indruk van al je 

trucs.  

Leuk dat het zo interactief was en je kinderen 

regelmatig mee liet doen in je optreden. Ze 

hebben genoten en ik ook ! We zullen zeker nog 

vaker een beroep op je doen. Want het geheel 

klopte.  O ja, en niet te vergeten, wat een 

prachtig décor! Chapoo !”  

Anita Hendriks , De Bibliotheek Gelderland  Zuid  

 

 


