
Theater — speel de hoofdrol in je eigen magische toneelstuk
Exclusief voor de iPad, iPhone en iPod touch geïllustreerde kinder-app

Den Haag, juni 2012 Bedenk je eigen magische toneelstuk en speel zélf  
de hoofdrol. Kies uit een cast van lappenpop-acteurs, verschillende 
rekwisieten en decors. Vergeet niet om de acteurs je eigen gezicht te 
geven — of  dat van je ouders, konijn of  broertje.
Laat je inspireren door de absurd-grappige dingen om je heen. 
Bouw bijvoorbeeld je eigen sprookjesbos, met een kudde vreemde 
hertjes, een stoere prins en jijzelf  als Roodkapje. Of  verander in 
een bodybuilder aan zee, en voer, tussen de springende vissen door, 
een watergevecht met de Grote Boze Wolf  — de mogelijkheden zijn 
eindeloos.

‘Theater’ is geweldig voor kinderen van twee tot zes jaar. De app biedt 
ontelbaar veel absurdistische spel-combinaties en stimuleert daarmee 
de fantasie van je kind — én zijn gevoel voor humor.
De intuïtieve navigatie maakt deze uitbundige app niet alleen 
kindvriendelijk, maar zorgt tegelijkertijd voor overzicht. Geen regels, 
geen script — gewoon, lekker spelen. Prikkel de fantasie van je kind 
én die van jezelf!

‘Theater’ is geïllustreerd door de Nederlandse ontwerper en vader 
Xander Wiersma. Deze kinder-app is geschikt voor de iPad, iPod 
touch en iPhone en is vanaf  juni te koop voor 2,99 euro. Er is ook een 
gratis lite-versie, waarmee je jezelf  in Roodkapje verandert en in een 
magisch bos kunt spelen met de Grote Boze Wolf, te midden van een 
kudde hertjes.

Over Appracadabra
De Haagse uitgeverij Appracadabra is gespecialiseerd in 
hoogkwalitatieve kinder-apps met een ambachtelijk gevoel en wordt 
geleid door Marlis Zimmermann, Xander Wiersma, Jochem Paarlberg 
en Diana van Ewijk.
Samen met een internationaal netwerk van illustratoren en 
programmeurs publiceert Appracadabra bijzondere kinder-apps voor 
de iPad, iPhone en iPod touch, de meeste daarvan in meer dan  
14 verschillende talen.

Alle apps van Appracadabra voldoen aan de Kind Kids App Rules. 
‘Theater’ bevat geen in-app aankopen, push-berichten, advertenties, 
koppelingen met sociale netwerken zoals Facebook of  Twitter, 
(verborgen) data-analyse of  externe links.

Niet voor publicatie
Voor meer informatie over bovenstaand bericht, het aanvragen van hoge resolutie beeldmateriaal, een 
interview-verzoek of  het gratis uitproberen van onze apps neemt u contact op met Diana van Ewijk via 
diana@appracadabra.com of  telefonisch: 06 4849 0837. Website + blog: www.appracadabra.com,  
Facebook: www.facebook.com/appracadabra en Twitter: @appracadabra
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