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Actie Koop een kaartje > Geef een kaartje groot succes!  
De Krakeling en haar huisgezelschap de Toneelmakerij hadden met de kerstactie 
‘Koop een kaartje > Geef een kaartje’ een kerstwens: dat álle Amsterdamse kinderen 
de kans krijgen om mooie theatervoorstellingen te beleven. Voor veel kinderen is het 
niet vanzelfsprekend om in aanraking te komen met theater. Publiek, bedrijven en 
organisaties werden opgeroepen om deel te nemen aan de actie en deze kinderen die 
kans wel te gunnen.  
 
In het weekend van 28 en 29 januari is eerste stap gezet om deze kerstwens in 
vervulling te laten gaan. Vele kinderen en hun ouders of begeleiders van de 
Voedselbank Zuidoost bezochten de voorstelling ‘Jazz duzz’ in De Krakeling. Er werd 
zichtbaar genoten van dit theatrale jazzconcert van de Toneelmakerij. 
  

 
 
 



 
 
 
De succesvolle actie heeft de acteurs en technici van ‘Jazz duzz’ geïnspireerd om zich 
ook persoonlijk in te zetten om meer kinderen de kans te geven om de voorstelling te 
ervaren. Op vrijdag 3 februari spelen zij een extra voorstelling voor gezinnen uit het 
AZC Wenckebachweg Amsterdam, die met Cultuurbussen van Mocca 
Expertisenetwerk Cultuureducatie gehaald en gebracht zullen worden.  
 
Partners  
Het succes van dit initiatief is te danken aan het publiek van De Krakeling, maar ook 
aan de intensieve samenwerking met de partners en betrokkenheid van de sponsoren. 
De samenwerking met Stichting Laat Ze Maar Lachen, Voedselbank Cultuur, 
Voedselbank Zuidoost en Groengrijs bus is zeer vruchtbaar gebleken. Daarnaast 
hebben Rabobank Amsterdam en Rotary Amsterdam Zuidoost een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de actie. Mede dankzij deze partners is het mogelijk gemaakt 
dat nog meer kinderen de voorstelling kunnen bezoeken in het weekend van 4 en 5 
februari.  
 
De Krakeling en de Toneelmakerij willen in de nabije toekomst meer van dit soort 
initiatieven realiseren. Theater is er tenslotte voor iedereen. 
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Niet bedoeld voor publicatie 
Voor meer informatie, interviews en foto’s kunt u contact opnemen met: 
De Krakeling: Siham Bourakaa (siham@krakeling.nl), tel: 020-6253284 
Laura Kemp (marketing@krakeling.nl), tel: 020-6253284 
de Toneelmakerij: Ilja Kievit (ilja@toneelmakerij.nl), tel. 020-5226070 
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