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Theater Rotterdam presenteert bordspel
Repelsteeltje en de blinde prinses

Nu de tournee van de succesvolle familievoorstelling Repelsteeltje en de blinde

prinses definitief geannuleerd is, is Theater Rotterdam hard aan de slag gegaan

om een alternatief voor thuis aan te bieden. Vanaf vandaag presenteren wij

Repelsteeltje en de blinde prinses, het bordspel. Zit je thuis met de kinderen? En

is het huiswerk al af? Zijn alle spelletjes inmiddels drie keer uit de kast getrokken

en zijn jullie toe aan iets nieuws? Ga naar tr.nl/repelsteeltjebordspel en download

het bordspel voor urenlang speelplezier.

TR educatie ontwikkelde eerder al een levensgroot bordspel voor de workshops aan scholen en

heeft dit nu geschikt gemaakt voor thuis. Door het spel te spelen maak je kennis met de

personages en thema’s van de voorstelling. Of je nu in paleis Soestdijk woont, een ondergronds

holletje of iets daartussen: dit spel is voor jou! Speel ezeltje-prikje met Prinses Marijke, het

slechtste idee van Nederland met varkenshoeder Joost, test je zevende zintuig met Greet

Hofmans en deel limonade uit met Koningin Juliana. 

Het doel van dit spel?

⏲

https://theaterrotterdam.pr.co/
http://www.tr.nl/repelsteeltjebordspel


Ga op pad langs de wegen van het bos en het paleis op zoek naar het ondergrondse hol van

Repelst... ehh... je-weet-wel-wie. De speler die zijn/haar vlag weet te planten in dit hol en

onderweg ook nog het meeste stro heeft verzameld, wint het spel. Dit stro kun je zomaar

krijgen, omdat je onderweg een kruiwagen tegenkomt en die meeneemt, maar soms valt er ook

heel wat stro te verdienen als je één van de al-dan-niet vreemde figuren tegenkomt. Een spel vol

doe-opdrachten en gulzig stro binnenharken voor de hele familie.

Je hoeft niet eens je holletje uit

Het mooie is dat je niet meer de deur uit hoeft om dit spel te kunnen spelen. De benodigdheden

zijn te downloaden en klaar voor de printer. Je vindt alles via tr.nl/repelsteeltjebordspel.

Viel Spaß!

Voor meer theater vanuit huis kijk je op tr.nl/trvanuithuis

Dieke van der Spek
dieke.vanderspek@theaterrotterdam.nl  
+31 (0)624684039
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OVER THEATER ROTTERDAM

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen theater en leiden de nieuwste generatie makers op.
Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa. 
 
Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en
veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers,
journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te
maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart en in
Rotterdam. 
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