
 

  

Met zijn eigen mobiele theater reist Tijl Damen 

door Nederland en Vlaanderen. Hij speelt 

interactieve, muzikale theatervoorstellingen 

voor kinderen t/m 12 jaar en voor kinderen en 

volwassenen met een verstandelijke beperking. 

Humor, liedjes en interactie zijn de vaste waarden in Tijls 

voorstellingen. Steeds speelt hij in op zijn publiek en 

bepaalt ter plekke te beste route. Tijl Damen speelt zijn 

shows voor zowel grote als kleine groepen, op bijv. 

scholen en festivals, in theaters en culturele centra, voor 

kinderopvangorganisaties, bedrijven en instellingen, enz. 

Alle dagen feest! 

 

Een interactieve muziekvoorstelling van Tijl Damen is altijd een feest, maar 

tijdens deze theatershow doet hij er nog een schepje bovenop. Deze vrolijke 

voorstelling is een waar meedoefeest, waarbij het publiek constant betrokken 

wordt: springen, dansen, zingen, zelf muziek maken en meer. Er zijn ballonnen 

en confetti. Samen bouwen we een onvergetelijk feest! 

 

2-12 jaar binnen / buiten  feest/ carnaval/ pensioen 

Maestro, Muziek! 

 

Tijl Damen heeft zijn hele muzikale hebben en houden meegenomen en is 

vastbesloten om alle instrumenten in één voorstelling van een uur te proppen. 

Dat lukt niet zonder de hulp van het publiek! Van pannen tot accordeon, van 

drumstel tot ukelele tot didgeridoo tot djembé tot gitaar tot boomwhackers tot 

………….. 

 

2-12 jaar  binnen/buiten  muziek/feest 

Kerstvoorstelling 'Als ik Kerst mis' 

 

Een sfeervolle, gezellige kerstvoorstelling vol interactie met twee varianten: 

- Tot ca. 8 jr.: Tijl vindt een afgedankte, verdrietige kerstboom. Door liedjes en 

hulp van het publiek probeert hij de boom op te vrolijken. 

- Oudere kinderen: Een afwisselende, interactieve liedjesvoorstelling met humor, 

maar ook een serieuze ondertoon. 

 

2-12 jaar  binnen   Kerstmis 

Sinterklaasvoorstelling ‘Sint zoekt Piet’ 

 

Sint zoekt reservepieten. Hij heeft Tijl op pad gestuurd om pieten in de dop te 

scouten. Daarom komt hij testen hoe pietig de kinderen zijn. M.b.v. interactieve 

liedjes worden alle onderdelen van het pietenbestaan grondig getest. Een 

energieke, vrolijke en zeer interactieve show vol aanstekelijke meezingers. 

 

 

2-8 jaar   binnen   Sinterklaas 

Meer info en boekingen: www.tijldamen.com 

Krasse Knar/ De Pensioenshow 

 

Gaat de juffrouw/ meester/ directeur met pensioen? Dan is dit de perfecte 

voorstelling! Tijl Damen komt een snelcursus 'oud worden' geven, waarin hij het 

publiek - en de pensionado in spé in het bijzonder - mentaal  en fysiek, maar 

vooral ook muzikaal komt voorbereiden op de gebreken van de ouderdom. Een 

vrolijke show vol interactie en humor. 

 

4-12 jaar  binnen / buiten   pensioen 

http://www.digicase.info/tijldamen/voorstellingen


 

 

Op de boerderij: Leentje en de weide-wereld 

 

Boerenknecht Teun neemt het publiek mee naar de boerderij en laat zien wat hij 

daar zoal uitvoert, natuurlijk met de nodige hulp van het publiek en 

aanstekelijke liedjes. Een afwisselende, muzikale meespeelvoorstelling over de 

boerderij, met als kern een prentenboekvertelling over het nieuwsgierige kalf 

Leentje, begeleid door kleurige, geprojecteerde illustraties. 

 

4-8 jaar  binnen / buiten  boerderij/dieren 

Bang in bed 

 

Tijl is bang en kan niet in slaap komen. Daarom heeft hij een boek uit de 

bibliotheek geleend met tips over hoe hij met zijn angsten om moet gaan.  Met 

wat omwegen en hulp van de kinderen probeert hij de tips één voor één uit. 

Maar of ze nou echt werken…? Een herkenbare, muzikale, oplossingsgerichte, 

interactieve voorstelling voor kinderen uit de onderbouw van de basisschool. 

 

4-8 jaar  binnen  bang zijn/ gevoelens 

Vriend Vermist 

 

Tijl heeft een bijzondere vriend: Koentje. Koentje is een fantasievriend. Als 

Koentje plots verdwijnt, nadat de buurman hem heeft uitgelachen, doet Tijl er 

alles aan om hem terug te vinden. Maar hoe vind je een fantasievriend terug? 

Lukt het met de hulp van het publiek? Een interactieve meedenkvoorstelling vol 

aanstekelijke liedjes, vol verdriet én vol humor!  

 

4-8 jaar  binnen  vriendschap/missen/zoeken 

MINI-SHOW 

Naast grote voorstellingen kunt u Tijl Damen ook boeken voor 

mini-shows. Een mini-show duurt 30 minuten, is voor maximaal 

35 kinderen en kan gewoon in de klas plaatsvinden. U boekt de 

mini-show per dagdeel. Meer info: WWW.TIJLDAMEN.COM 

     

Wat een weertje 

 

Professor Cumulus kan er niet tegen dat hij nooit precies weet welk weer het 

wordt. Dat moet maar eens klaar zijn! Daarom vindt hij een 'weermachine' uit. 

Samen met de kinderen worden alle ingrediënten in de machine gedaan, zoals 

een regendans, ballonnen vol wind en het geluid van onweer. Het lukt allemaal 

prima, maar dan breekt een hendel af en slaat de machine op hol... 

 

4-8 jaar  binnen  wetenschap/weer/techniek 

 

CONTACT 

Hebt u vragen? Wilt u meer weten? 

Een vrijblijvende offerte ontvangen? 

NEEM GERUST CONTACT OP! 

NL 0117 308 979 

BE 0497 027 332 

info@tijldamen.com 

 

Reisbureau ‘Fata Morgana’ 

 

Tijl gaat aan de slag als 'reiscoach' om mensen die op vakantie willen optimaal 

voor te bereiden op alle hobbels die ze daarbij tegenkomen. Inpakstress? 

Vliegangst? Topografische lekkage? Als een ware zelfhulpgoeroe komt Tijl zijn 

publiek een stevige training geven om onbekommerd op vakantie te kunnen 

gaan. Natuurlijk met de nodige interactieve liedjes. 

 

4-12 jaar  binnen  reizen/vakantie/vervoer/wereld 

Het meest actuele aanbod vindt u op: www.tijldamen.com 


