
De Kikkerkoning

Geachte mevrouw, mijnheer,

Roy Thijssen, Paul Verschuur, Pietro Lai en Jan Roosenboom vragen uw hulp!

Poppentheater Ronzebons is al vele jaren een begrip in Oss, Jan Roosenboom poppenspeler bedenkt 
sprookjes en vertelt verhalen van Jan Klaassen en Katrijn. Deze figuren zijn door de hele wereld bekend 
onder diverse namen (waaronder: Mister Punch, Junker Stockfisch (Duitsland), Christovita (Spanje),
Guignol (Frankrijk), Karagiozis (Griekenland) en Karagöz en Hacivat (Turkije)Poesjenel (Belgie),
hierdoor is het poppenspel een verbinding met vele landen.
 
Sinds 2016 is het Poppentheater een vast bespeler geworden van Theater De Lievekamp in Oss. 
In seizoen 2017 – 2018 zijn er 10 voorstellingen te zien, maar hij speelt ook op scholen, festivals e.d.

Een van zijn verhalen is een zelfgeschreven sprookje “De Kikkerkoning”. Een verhaal over een kikker
die een kroon vindt bij een plas met water, door de kroon op zijn hoofd te plaatsen kan hij zingen. 
Van dit verhaal heeft hij een kinderboekje gemaakt om voor te lezen. Er zijn illustraties bij gemaakt door 
Roy Thijsen (van Hart voor Oss) uit Oss. Er is een liedje gemaakt door Paul Verschuur (muzikant) uit Oss. 
En de druk wordt vervaardigd door de uitgever uit Oss Pietro Lai van Lai Graphics. Al met al dus een
prachtig Oss product. Voor het liedje klik op de link: poppentheaterronzebons.bandcamp.com/releases

In september 2018 is Jan Roosenboom 50 jaar poppenspeler, een jubileum dus, hij, Roy, Paul en Pietro
willen de opbrengst van het boekje geheel ten goede laten komen aan de Stichting Hulphond te Herpen,
deze Stichting zet therapie - hulphonden in om kinderen en jongeren met hulpvragen te helpen.
Een prachtige manier om dit extra te ondersteunen.

Als het boekje geheel kan worden betaald uit sponsoring, dan komt er een mooi bedrag vrij voor de
Stichting Hulphond. Hopelijk wordt U enthousiast van dit product en voor dit goede doel om dit boekje
mede te bekostigen. Wilt U sponsor worden? Uw logo komt dan in het boekje “De Kikkerkoning”.

U kunt dit initiatief ondersteunen door:

1. Een vrije bijdrage over te maken
2. Indien u minimaal met € 500,00 ondersteund
    komt u bedrijf met uw logo in de boekje

Daar komt bij dat iedere sponsor het boekje
ontvangt en u wordt uitgenodigd bij de
uitreiking van het 1e exemplaar.

Wij hopen snel iets van u te horen.

Met vriendelijke groet,
Jan Roosenboom

06-59542398

theaterproductiesroosenboom@gmail.com
www.theaterproductiesroosenboom.com

Elke bijdrage is van harte welkom:
NL45 SNSB 0705 7485 53
T.n.v.: J. Roosenboom

Onder Vermelding Van:
Actie Hulphond-Kikkerkoning

https://poppentheaterronzebons.bandcamp.com/releases

