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TheM  NEY MANM  NEY MAN

De kinderen worden sterk betrokken in het verhaal en zullen geboeid blijven door 

hippe muziek die in de show verweven zit, spelelementen waarbij zij zelf kunnen 

meedoen en de live gezongen liedjes en rap zorgen ervoor dat stilzitten er niet bij is.
De hele voorstelling wordt visueel ondersteund door het gebruik van video. 

Vragen als: “Wat doe jij als je geld hebt verdiend? Sparen of uitgeven? Wat te doen als je rood 

staat? Geld lenen of harder werken? En wat is eigenlijk rente?" worden in deze voorstelling 

behandeld en ook een superheld met verstand van geld komt ongevraagd advies geven. 

Zou deze wel goede bedoelingen hebben of zit hier een addertje onder het gras?

Een interactieve voorstelling voor 8-10 jarigen waarbij de kinderen worden uitgedaagd om 

na te denken hoe om te gaan met geld. Als u op zoek bent naar een kindervoorstelling waar 

“omgaan met geld” centraal staat, dan is dit de uitgelezen theatershow.  

Locatie:op SCHOOL of in het THEATER

Geschikt voor:
GROEPEN 5-6

Duur:
45 MINUTEN



TheMONEY quizMONEY quiz€
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m mee te doen m
et deze interact

ieve spelshow. 

Samenwerken,
 snelheid, muz

ikale kennis en
 behendigheid 

zijn de vele talen
ten die de kinder

en zullen moeten
 inzetten om uitei

ndelijk deze 

“Money Quiz” te 
winnen. 

De Money-Man 
zal echter roet in

 het eten probere
n te gooien. Nog n

ooit heeft er imm
ers iemand deze 

“Superheld met 

verstand van geld
” verslagen. Lukt

 het de leerling
en vandaag om

 het tij te gaan
 keren? En zulle

n ze voor eens 

en voor altijd af z
ijn van deze toch 

wat eigenaardige
 persoon? 

Locatie:

op SCHOOL of in het TH
EATER

Geschikt voor:

GROEPEN 7-8
Duur:

45 MINUTEN



ACTIEPAKKETACTIEPAKKET

En als er helemaal geen geld meer zou zijn, wat doe je dan?
Spannend, educatief en helemaal in de belevingswereld van de leerlingen.

*Het genoemde actiepakket kunt u voorzien van uw eigen branding.

Lukt het de kinderen om bijvoorbeeld een wasknijper 
meer waard te maken? Of kunnen zij samen met hun ouders een 
contract maken over het zakgeld dat zij krijgen? Kunnen de 
leerlingen iets ruilen voor wat waardevollers?  

Speciaal voor de groepen 5-8 heeft de theatergroep Mike-E en Spike-Y een actiepakket ontwikkeld. Hierbij worden de 
leerlingen uitgedaagd om de gehele schoolweek aan de slag 
te gaan met het thema “Omgaan met Geld”. 

NU TE BOEKEN!

Locatie:
op SCHOOL
Geschikt voor:GROEPEN 5, 6, 7 en 8
Duur:

HELE SCHOOLWEEKOPDRACHTEN DUREN 5  Á 10 MINUTEN PER DAG


