
 

Korte Inhoud THUIS BEST 3+ 

Als je geluk zou kunnen vastpakken, eten of ontmoeten, wie of 
wat is dat dan?	  

 Een mol woont in een huisje onder de grond. En een mol kruipt 
door de gangen met een schemerlamp. Ze kennen elkaar nog 
niet.	  

Ze ontmoeten elkaar en er ontstaat een vriendschap.	  

De twee mollen ervaren hoe het is om samen te zijn en hun leven 
te delen. Is samen fijner dan alleen? Is geluk dat wat je hebt of 
moet je altijd verder zoeken. Is het de geborgenheid thuis, het 
avontuur van buiten, een bril, drie ons wormen of misschien wel 
20 molshopen...	  

Ze ruiken, voelen, horen, proeven, graven, klauteren en kijken zo 
goed mogelijk. Op zoek naar dat ene gevoel en dan misschien 
nog wel beter.	  

 	  

THUIS BEST is een beeldende en muzikale theatervoorstelling 
over het vinden van geluk in je eigen huiskamer. Voor iedereen 
vanaf 3 jaar	  

	  	  

Concept/tekst	  —	  Imke	  Donkers	  en	  Lis	  de	  Kort	  
Pianist	  —	  Geert	  Simkens	  



Decor	  —	  Gestaltung	  
Ontwerp	  affiche/	  website	  —	  Lobke	  van	  Aar	  
	  
Met	  dank	  aan	  —	  Jeugdtheaterhuis	  De	  Berenkuil,	  Drukkerij	  Wihabo,	  2	  Turven	  
Hoog,	  Theaterfestival	  Boulevard,	  Wim	  Berings,	  Dorien	  Folkers,	  Stanske	  
Lomans,	  Eveline	  Mol,	  Linde	  Wibbelink. 
 
 
Bezoekers	  over	  LISenIMKE-‐THUIS	  BEST	  (3+)	  
	  
Brabantsdagblad,	  Henri	  van	  der	  Steen	  
...geweldig	  stuk,	  met	  een	  schitterdende	  mise-‐en-‐scene	  en	  een	  heerlijk	  
verhaal	  over	  twee	  molletjes	  die	  bevriend	  raken....	  	  
	  
Peter	  Verschuuren	  
Hele	  mooie,	  intieme	  voorstelling!	  Een	  aanrader!	  
	  
Lisa	  Meijntjes	  
Wat	  een	  lieve,	  grappige,	  mooie	  voorstelling!	  Echt	  een	  aanrader!	  
	  
Marieke	  Blaauw	  
Wat	  een	  schattig	  verhaal!	  En	  mooi	  uitgebeeld.	  Ik	  citeer	  mijn	  dochter	  van	  drie	  
'	  Ik	  vind	  de	  molletjes	  wel	  lief!'	  
	  
Marion	  
De	  moraal	  van	  het	  verhaal,	  mooi	  opgemerkt	  door	  een	  jong	  bezoekertje;	  
'Samen	  spelen	  samen	  delen'.	  Het	  omgevingsgeluid	  viel	  me	  pas	  weer	  op	  toen	  
de	  voorstelling	  afgelopen	  was.	  Dit	  deed	  mij	  beseffen	  dat	  ik	  van	  begin	  tot	  
eind	  geboeid	  was.	  Leuk	  dus,	  voor	  jong	  en	  oud.	  Geweldig	  om	  te	  zien	  hoeveel	  
effect	  je	  met	  'eenvoud'	  kunt	  bereiken.	  Gezichtsmimiek	  die	  werkelijk	  
(regelmatig	  humoristisch)	  boekdelen	  spreekt,	  melodieën	  die	  emoties	  hier	  en	  
daar	  aanvullen,	  wat	  soms	  zelfs	  wat	  spannende	  momenten	  oplevert	  voor	  de	  
jongsten	  onder	  het	  publiek.	  Maar	  zij	  leven	  nog	  lang	  en	  gelukkig...	  
	  
Matthijs	  Begheyn	  



Knap	  dat	  je	  een	  voorstelling	  kunt	  maken	  voor	  de	  allerkleinsten	  en	  dat	  het	  
dan	  toch	  niet	  simpel	  en	  plat	  wordt,	  maar	  zowel	  leuk	  voor	  kind	  als	  ouders.	  
Met	  sfeervolle	  live	  muziek!	  
	  
Linda	  en	  Jef	  
Wanneer	  het	  einde	  daar	  is,	  wil	  je	  meer	  zien	  en	  beleven	  in	  het	  wereldje	  waar	  
je	  even	  in	  mag	  zijn.	  Erg	  leuke,	  lieve	  voorstelling	  met	  een	  mooi	  thema,	  
origineel	  .	  Mis	  het	  niet	  als	  je	  het	  festivalplein	  bezoekt.	  
	  
Erlinde	  
Vanmiddag	  naar	  deze	  zeer	  leuke	  voorstelling	  geweest!	  Zowel	  dochters	  van	  5	  
en	  bijna	  8	  waren	  van	  begin	  tot	  het	  einde	  geboeid!	  Grappig	  en	  mooi	  met	  de	  
ondersteunende	  live	  muziek!	  We	  hebben	  er	  van	  genoten!	  
	  
Maud	  
Mooie,	  ontroerende	  en	  tegelijkertijd	  ook	  grappige	  voorstelling.	  De	  live	  
muziek	  draagt	  daar	  zeker	  aan	  bij.	  Niet	  alleen	  leuk	  voor	  de	  kleintjes	  :-‐)	  
	  
Julius	  
Ik	  vond	  het	  hartstikke	  leuk,	  ik	  wil	  nog	  een	  keer!	  
	  
Vonne	  
Ik	  vond	  het	  heel	  leuk	  en	  ook	  een	  beetje	  spannend	  
	  
Hege	  
Ik	  vond	  het	  leukst	  dat	  de	  twee	  molletjes	  elkaar	  wasten	  met	  aarde	  
	  
Reineke	  
Ons	  twee	  jarige	  dochter	  raakt	  niet	  meer	  over	  jullie	  uitgepraat.	  Ze	  zegt	  steeds	  
dat	  ze	  in	  het	  theater	  wil	  spelen,	  en	  dat	  ze	  naar	  het	  'theater	  met	  de	  
worteltjes'	  toe	  wil.	  	  
	  


