
Een muziek-theatershow van 45 min. 
voor kinderen van 0 t/m 8 jaar. (En 
ook hun ouders, juffen of meesters!)
Coen en Esther zingen liedjes en vertellen 
over de verschillende muzikanten in de insec-
tenband van lieveheersbeestje Stippie. Het 
publiek doet mee met gekke pasjes, gebaren 
en geluiden. Spelenderwijs maken de kinde-
ren kennis met een grote trommel, shakers en 
de bijzondere toonladder van Toon Fladder. 

De hele familie is erg enthousiast over Stippie! In de auto wordt de CD 
regelmatig gedraaid, vooral als er vriendjes in de auto zitten. En onze 
jongste roept buiten regelmatig: ‘Kijk mama, daar vliegt Bommel de 
Hommel’ of ‘Hé, een Lila Libelle!’ - Simone Jansen

Coen (liedjeschrijver, percussionist en kleinkunstenaar) heeft de liedjes 
geschreven.  Esther (peuterleidster en trommelaar) bedacht het decor. 
Samen voeren zij de show op bij kinderdagverblijven, lagere scholen en 
tijdens markten en festivals. Bij een familiefeest kan natuurlijk ook! 

De Stippie Show is een leuke 
aanvulling op bijvoorbeeld een 
project over de insectenwereld 
en de natuur om ons heen. 

Stippie is geweldig!! De jongste is verslaafd. De oudste is al 8, maar zingt 
nog steeds alles uit volle borst mee (en wij stiekem ook). - Lineke Huiskes

Wanneer je de Stippie Show boekt, ontvang je de Stippie CD en instructies 
over de pasjes, gebaren en geluiden de we bij de show gebruiken. Oefen hier 
vast mee zodat de kinderen tijdens de show de liedjes lekker mee kunnen 
zingen. Dat maakt het feest compleet!

Alle kinderen zijn dol op Stippie. Je kunt niet stil zitten als je de muziek 
hoort en na afloop blijf je de liedjes zingen. Helemaal Stip! - Claudia

De Stippie Show liedjes kun je beluisteren op www.stippieshow.nl

Coen van Vollenhoven 
06 - 513 025 79 

coen@stippieshow.nl

Esther Splithof 
06 - 537 390 19 

esther@stippieshow.nl
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