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Over de voorstelling 
Alles leuk en aardig gaat over elkaar 
beetnemen. Over stiekeme trucjes, elkaar 
uitdagen, grenzen verkennen en over 
‘genoeg is genoeg’. Geintjes uithalen bij 
degene die je liefhebt, is misschien wel het 
allerleukste. Maar wat nou als iemand je 
grapje niet zo leuk vindt? 
 
Alles leuk en aardig is een vrolijke, 
aanstekelijke voorstelling over vriendschap 
voor iedereen die van een beetje (on)gein 
houdt. Geïnspireerd door het boek Driehoek 
van Mac Barnett & Jon Klassen neemt Malou 
van Sluis de humor van jonge kinderen onder 
de loep. 
 
Alles leuk en aardig is een productie van 
Malou van Sluis Producties in coproductie 
met Vanaf2 Producties en Garage TDI. 
 
Over de makers 
Concept & idee: Malou van Sluis | Regie: 
Malou van Sluis en Frederieke Vermeulen | 
Spel: Malou van Sluis of Judith Sleddens | Spel 
& muziek: Yung-Tuan Ku of Mei-Yi Lee | 
Compositie: Maarten Zaagman | Dramaturgie: 
Frederieke Vermeulen | Spelregie: Judith 
Sleddens | Decor- en kostuumontwerp: Udo 
Thijssen | Lichtontwerp: Shirley Versteeg en 
Andrea Dröes | Techniek: SV Light & Sound | 
Educatie: Roel Tichelaar | Producent: Malou 
van Sluis Producties in coproductie met 
Vanaf2 Producties en Garage TDI | 
Campagnebeeld: DAYS film en fotografie | 
Fotografie: Moon Saris | Trailer: Menno 
Boersma/een Koala (camera) Kleine Beer Film 
 
Educatie 
Uit ervaring blijkt dat het voor kinderen fijn is 
als er vooraf of na het zien van de voorstelling 
met hen over de voorstelling gesproken of 
met het thema van de voorstelling in de klas 
gewerkt wordt. Hiervoor is voor Alles leuk en 
aardig een educatief aanbod ontwikkeld. Dit 
aanbod bestaat uit verschillende opdrachten 

die met de klas uit zijn te voeren en geeft een 
aantal suggesties waarover met de kinderen 
gesproken kan worden naar aanleiding van de 
voorstelling. 
 
Het aanbod is zo bedacht dat alles op elkaar 
aansluit, maar je kan ook een enkele opdracht 
kiezen die past bij jouw klas om uit te 
proberen met de kinderen. 
 
Het aanbod vind je op deze pagina: Educatie 
Alles leuk en aardig 
 
Meer informatie 
Als je benieuwd bent naar meer informatie 
over de coproducenten verwijzen we graag 
naar onze websites: 
 
Malou van Sluis: https://malouvansluis.com 
Vanaf2 Producties: https://vanaf2.nl 
Garage TDI: https://www.garagetdi.nl 
 
We wensen jullie veel plezier bij de 
voorstelling! 
 
Vriendelijke groet, 
Malou van Sluis (maker) 
Roel Tichelaar (hoofd educatie)   

Binnenkort bezoek je met je klas de voorstelling Alles leuk en aardig. 
Wij hebben bij deze voorstelling een educatief programma 
ontwikkeld. Dit programma bestaat uit verschillende opdrachten die 
je met je klas kunt uitvoeren. In deze handleiding lees je meer 
informatie over de voorstelling en waar deze opdrachten te vinden 
zijn.  

https://www.garagetdi.nl/wat-we-doen/educatie/primair-onderwijs/alles-leuk-en-aardig
https://www.garagetdi.nl/wat-we-doen/educatie/primair-onderwijs/alles-leuk-en-aardig
https://malouvansluis.com/
https://vanaf2.nl/
https://www.garagetdi.nl/


 

 

 


