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

Deze voorstelling heeft 3 lagen: 

 Een spannend verhaal beleven met een 
‘Top Secret’ avontuur. 

 Spelenderwijs leren over milieu en 
klimaat.  

 Empowerment: Kinderen kunnen nú iets 
doen. 

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.  

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Leuke boeiende 

voorstelling. Heel knap 

het thema verwerkt!  

Ook heel actueel en 

mooie interactie met de 

zaal.”  

Marijke de Wilde - ODS 

Meester Aafjes, 

Meteren 

 

 

2075: Code Rood voor de Aarde!  
Koen Klimaatwetenschapper heeft een geheime missie. Via zijn tele-tijdscherm 
zoekt hij contact met kinderen van nu. Die zijn over 10-20 jaar de baas! 
Kunnen zij hem helpen de aarde te redden? 

De voorstelling is positief opgezet: De kinderen veranderen de wereld!  
Spelenderwijs komen zaken als opwarming, recycling en andere belangrijke 
onderwerpen voorbij. 
                                                    Gespeeld door 4-voudig kampioen Kindergoochelen Jan Kosters 

 

http://www.goochelaarjan.nl/geheim.groenland
mailto:info@goochelaarjan.nl


Het 

Geheim van Groenland 
Interactieve en leerzame avontuur over het milieu 

 

 

 Interactief verteltheater met goochel-

effecten 

 Familievoorstelling  van 4 tot en mét 

12 jaar! 

 60 min. avontuur, humor & magie 

 

 

 

 

 

 

 

"Wat een leuke voorstelling! Een goochelshow met 

een hele theatervoorstelling eromheen. Super mooi 

en knap gedaan.  

Mooi dat je er zo'n belangrijke boodschap in hebt 

verwerkt en de kinderen er zo bij betrekt. Heel erg 

bedankt!”  

Chantal Soelman-Linneman - CBS de Kap, 

Klazienaveen 

 

"Het geheim van Groenland is ene zeer interactieve, 

leuke voorstelling. Elke keer worden we verrast. Een 

voorstelling met een duurzaam thema en aandacht 

voor de natuur." 

 

Sharon - Bibliotheken Gelderland-Zuid 


