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nijntje 
op de fiets
Een muzikale theatervoorstelling voor kinderen

geïnspireerd op de boeken van Dick Bruna

Klein Amsterdam Producties presenteert
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nijntje 
op de fiets
Een muzikale voorstelling voor kinderen 
vanaf 2 jaar geïnspireerd op de boeken 

van Dick Bruna

Actrice en zangeres Femke Hermans neemt de  kinderen 

mee in het verhaal van nijntje die op pad gaat. Nijntje 

zit thuis en heeft zin om erop uit te gaan. Ze gaat op 

de fiets naar het bos, de boerderij, de speeltuin en het 
strand. Ook logeert ze bij opa en oma pluis en gaat ze 
voor het eerst naar school.

‘nijntje op de fiets’ is geïnspireerd op de boeken van 
Dick Bruna. De voorstelling wordt gespeeld in een 

 vrolijk decor waarin de wereld van nijntje, leuke  liedjes 
en de herkenbare tekeningen van Dick Bruna op een 
 verrassende manier een rol spelen.

Over Femke
Femke Hermans is zangeres en  singer- 

songwriter. In 2012 studeerde zij af aan de 

opleiding Muziektheater aan het conser-

vatorium ArtEZ, Arnhem. Daarna speelde 

Femke in veel jeugdtheaterproducties on-

der andere met Theater  Terra in mr  Finney. 

In 2015 speelde ze de titelrol in de voor-

stelling Dribbel van Theater  Terra,  waarmee 

ze ook optrad in Amerika en Canada. 
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Voor meer informatie 
over de voorstelling en speellijst

www.kleinamsterdamproducties.nl
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fietsen is het liefste wat ik doe

over de heuvels en door het bos

op de fiets kan ik overal naartoe

ja, nijntje wordt nooit moe

 
dan fiets ik langs de vijver

de vijver is heel groot

er zwemmen witte eenden in

die breng ik dan wat brood
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