
 
 

Thema’s	  acteerfeestje	  
	  
Droomvlucht	  	  	  
Geïnspireerd	  op	  de	  musical	  en	  attractie	  van	  de	  Efteling.	  Lila	  heeft	  met	  haar	  oma	  een	  missie	  
om	  het	  elfenrijk	  te	  redden	  maar	  ze	  worden	  door	  de	  trollen	  tegengewerkt.	  Het	  is	  van	  groot	  
belang	  dat	  de	  mensen	  in	  sprookjes	  en	  elfjes	  blijven	  geloven,	  anders	  raakt	  de	  elfenstof	  op	  en	  
zal	  alles	  kleurloos	  en	  dor	  worden.	  De	  trollen	  daarentegen	  haten	  die	  bloemetjeslucht	  en	  
kleur.	  Zij	  willen	  modder	  en	  donker.	  	  
	  	  
Vakantie	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vakantiegangers	  gaan	  op	  vakantie	  met	  een	  cruiseschip.	  Dan	  lijden	  ze	  schipbreuk	  en	  komen	  
aan	  op	  een	  onbewoond	  eiland.	  Daar	  gebeuren	  allemaal	  spannende	  dingen,	  vinden	  een	  
schat.	  Maar	  daar	  heb	  je	  natuurlijk	  niets	  aan	  op	  een	  eiland.	  Uiteindelijk	  worden	  ze	  gered.	  
	  	  
Circus	  in	  nood	  
De	  circusartiesten	  laten	  hun	  beste	  acts	  zien	  in	  de	  circuspiste,	  maar	  na	  de	  voorstelling	  is	  er	  
een	  probleem	  met	  de	  directeur	  van	  het	  circus,	  hij	  heeft	  namelijk	  geen	  geld	  meer	  om	  de	  
artiesten	  te	  betalen.	  Ze	  moeten	  een	  oplossing	  bedenken	  om	  te	  voorkomen	  dat	  het	  circus	  
moet	  ophouden	  te	  bestaan.	  Hoe	  gaan	  ze	  dit	  oplossen?	  
	  	  
Feest	  in	  het	  paleis	  
De	  prinsessen	  weesjes	  moeten	  de	  koningin	  helpen	  met	  het	  feestelijke	  bal	  waarbij	  allemaal	  
belangrijke	  gasten	  komen.	  Maar	  daar	  hebben	  ze	  helemaal	  geen	  zin	  in	  want	  dat	  is	  ongelofelijk	  
saai!	  Ze	  verzinnen	  allemaal	  trucjes	  en	  besluiten	  hun	  eigen	  feestje	  te	  houden	  op	  de	  zolder	  van	  
het	  paleis.	  
	  	  
De	  heksenacademie	  	  (voor	  rond	  Halloween)	  
Highschool	  	  	  (voor	  oudere	  kinderen)	  
Piraten	  
Ridders	  
Enz…	  
	  
Als	  je	  zelf	  nog	  een	  idee	  hebt	  dan	  hoor	  ik	  dat	  graag!	  
Er	  zijn	  verkleedspullen	  in	  de	  Acteerschuur,	  maar	  het	  is	  misschien	  leuk	  om	  op	  je	  uitnodiging	  
het	  thema	  door	  te	  geven	  zodat	  de	  kinderen	  zelf	  iets	  mee	  kunnen	  nemen.	  Hoeft	  niet,	  mag	  
wel! 


