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SUMMARY

Sinterklaas komt zaterdag aan in Nederland. Traditiegetrouw brengt de Goedheiligman op

woensdag 29 november ook een bezoek aan Theater aan het Spui in Den Haag. Dit keer samen met

Dieuwertje Blok van het Sinterklaasjournaal.

S interklaas komt zaterdag aan in Nederland. Traditiegetrouw brengt de Goedheiligman op
woensdag 29 november ook een bezoek aan Theater aan het Spui in Den Haag. Dit keer samen met
Dieuwertje Blok van het Sinterklaasjournaal. Hij wordt ontvangen door de presentatoren van het
24Kitchen-programma De Worsten van Babel en Superbrein.

Televisiekoks Jasper Gottlieb (ook bekend van de tv-serie SpangaS) en Hugo Kennis van De
Worsten van Babel hebben van Het Nationale Theater de opdracht gekregen om duizend pepernoten
te maken voor Sinterklaas. Tenminste, dat is de bedoeling. Als Dieuwertje Blok polshoogte komt
nemen, ontdekt ze misschien wel dat Jasper en Hugo meer smoesjes hebben dan pepernoten. En
Sinterklaas is al onderweg... De kindervoorstelling Sinterklaas in Theater aan het Spui wordt twee
keer opgevoerd: om 13.30 en 15.30 uur. Sinterklaas beantwoordt alle vragen van kinderen uit de
zaal. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.hnt.nl/sinterklaas.

Sinterklaas bij Het Nationale Theater
http://www.hnt.nl/sinterklaas
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ABOUT HET NATIONALE THEATER

Sinds 1 januari 2017 zijn het Nationale Toneel, NTjong, Theater aan het Spui en de Koninklijke Schouwburg Het
Nationale Theater (HNT). Het Nationale Theater is het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland en
beschikt over meerdere eigen zalen in Den Haag. Het Nationale Theater maakt met een groot acteursensemble
theater voor jong en oud, door gevierde regisseurs en aanstormend talent. Seizoen 2017-2018 is het eerste
volledige seizoen waarin de gebundelde krachten van Het Nationale Theater zichtbaar worden.
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