De familie van Nielie breekt de tent af van Kwatta
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De familie van Nielie breekt de tent af gaat eigenlijk over een gewoon gezin,
totdat Jonathan een groot geheimzinnig pakket krijgt opgestuurd voor zijn
verjaardag. Het is een robot, de robot heet Wheely, maar van wie??? Dan
komt er een man en die geeft Jonathan een raam, hij zegt: ‘’Kijk er eens door
heen, wat zie je?’’ Als je door het raam stapt ben je op de plek die je er
doorheen ziet. Dus ze stappen met ze allen door het raam en ze komen op
een camping. Er komen twee grappig en rare meisjes (zusjes). Ze zingen een
liedje en dat gaat ongeveer zo: “Kijk nou naar mij, er is niemand zo special
als wij.’’ De zusjes hebben een special space club. Pam, de zus van Jonathan,
vraagt aan Wheely wie hem heeft gestuurd, Wheely antwoordt: “Dat is een
geheim en geheimen bewaar ik in mijn hart.’’ De moeder komt er achter dat
er een varken en een hond mee zijn. Er gebeuren nog veel meer leuke en
avontuurlijke dingen zoals: Wheely gaat kapot en Jonathan doet alsof hij
Wheely is omdat de zusjes alleen maar om hem geven omdat hij een robot
heeft. De campingbaas is eigenlijk een dief en oma was vroeger een spion.
Kortom er gebeurt te veel om in een recensie te vertellen.
Een toneelstuk dat zich afspeelt op een camping, in een doodnormale
familie toch? Nee de familie van Nielie is geen normale familie, sterker nog
het is een knotsgekke familie! Er werd live gezongen, ook best veel, dat
vond ik erg mooi en ik vond de gekke zusjes superleuk. Bij de rest van de
acteurs leek het alsof ze echt een familie waren. Bij de camping waren echte
tenten en achter het huis van de campingbaas kon je omhoog en omlaag. Ik
vond het een superleuk en gek toneelstuk. Ik zou zo nog een vervolg
kunnen maken omdat er zoveel gebeurde en daar krijg je dan weer
inspiratie van waar je dan steeds verder en verder mee gaat denken. Er
gebeurde zoveel en dat in één familie!

