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Geschikt voor theater
Geschikt voor scholen
Leeftijd: 4 tot 8 jaar
Duur: Theater: 50 minuten
Scholen (+/- 60 kinderen): 45 minuten

Richtprijs €750,- voor een voorstelling.
Aangepast tarief voor meerdere shows op 1 dag.
Theater: in overleg.

Inhoud:
Brenda presenteert samen met Jaco een live 
televisieprogramma. De hoofdact van de show dreigt 
te laat te komen. En wat als die niet komt? Veel 
tijd om dat te verzinnen hebben ze niet, want over 
40 minuten moeten ze “live”! Brenda voelt zich 
ongelukkig en heeft stress. Jaco niet. Hij neemt 
Brenda mee op een geluksreis met een klein koekje 
in de hand en betovert haar met een paar vreemde 
vogels: een rapper, blije goeroe, rare man in rood 
pak, een garnaal en een banaan. Maar de tijd 
dringt. Zal Brenda op tijd haar TV show kunnen 
presenteren….? Beleef het mee in ‘De geluk zit in 

een klein koekje show’!

Jaco van der Steen en Rebecca Bakker 
spelen de voorstelling ‘De geluk zit in 
een klein koekje show’. Een superblije 
voorstelling voor kinderen die van lachen, 
zingen, dansen en muziek maken houden. 

Voorbereiding:
De scholen ontvangen een lespakket 
waarmee de liedjes voorafgaand aan de 
show eenvoudig aan te leren zijn. Het 
kennen van de liedjes verhoogt in grote 
mate het plezier tijdens de voorstelling. 
Maar zonder voorbereiding is het ook 
een leuke show.

Over de spelers:
Rebecca Bakker is actrice en 
schrijfster, speelde in series als 
Onderweg naar Morgen, Heer & Meester en Overspel, commercials van 
o.a. Suzuki, Bol.com, KPN en Campina, spreekt stemmen in voor o.a  
Cloe’s Toverkast. Daarnaast is ze fotografe van kinderportretten.

Jaco van der Steen is musicus, speelde enkele jaren in de band van Veldhuis 
en Kemper, treedt nu veel op met de populaire theatergroep The Dutch Eagles 
en maakte succesvolle liedjes voor o.a. Kinderen voor kinderen, de hit ‘Echte 
liefde’ en de leader van de TV serie Gooische Vrouwen. Voor de VARA serie 
‘Het Schaep met de Vijf Pooten’ speelt en zingt hij al jaren de baspartijen en 
koortjes in. 
Met zijn vader Jan maakte hij 15 jaar lang muziekvoorstellingen voor scholen 
met theatergroep De Witte Toets.

Rebecca en Jaco spelen samen onder de naam ‘Jaco met de krullen en gitaar’.
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