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Het	  verhaal	  
Voordat	  aarde	  en	  heelal	  er	  waren	  was	  er	  Niets.	  Maar	  bij	  het	  ontstaan	  van	  Alles	  was	  hij	  plots	  verdwenen…	  	  
Waar	  is	  Niets	  nu	  gebleven?	  
Een	  vrolijke	  zigeunersbende	  heeft	  alle	  verhalen	  van	  de	  wereld	  verzameld.	  Nou	  ja,	  bijna	  alle.	  Er	  is	  er	  eentje	  die	  
ze	  niet	  te	  pakken	  krijgen:	  het	  verhaal	  van	  Niets.	  	  Een	  eenzaam	  meisje	  dat	  alleen	  op	  de	  wereld	  is	  besluit	  Niets	  
voor	  hen	  te	  gaan	  zoeken.	  Ze	  reist	  door	  weer	  en	  wind	  op	  zoek	  naar	  hem,	  maar	  hoe	  vind	  je	  iets	  dat	  je	  niet	  kunt	  
zien,	  niet	  kunt	  ruiken	  en	  niet	  kunt	  horen?	  Onderweg	  ontmoet	  het	  meisje	  de	  meest	  vreemde	  figuren	  die	  haar	  
steeds	  dichter	  bij	  	  Niets	  lijken	  te	  brengen.	  Maar	  zal	  het	  haar	  lukken	  het	  verhaal	  van	  het	  Niets	  aan	  de	  
verzameling	  toe	  te	  voegen?	  

	  
Meisje:	  "Ik	  ben	  op	  zoek	  naar	  het	  Niets."	  
Koning:	  "Het	  Niets?	  Denk	  je	  nou	  werkelijk	  dat	  het	  Niets	  in	  mijn	  kasteel	  zou	  zijn?	  Zie	  je	  dan	  niet	  dat	  ik	  Alles	  heb!"	  
	  	  
Nichego	  combineert	  een	  nieuw	  sprookje	  over	  een	  filosofisch	  thema	  met	  prachtige	  muziek	  van	  drie	  
gerenommeerde	  koperblazers,	  bekend	  van	  o.a	  De	  Jongens	  Driest	  &	  de	  Amsterdam	  Klezmer	  Band.	  	  
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Theatergroep	  Wie	  Walvis	  
Theatergroep	  Wie	  Walvis	  maakt	  humoristisch	  muziektheater	  voor	  kinderen	  die	  zich	  groot	  voelen	  en	  
volwassenen	  die	  weer	  klein	  willen	  zijn.	  Artistiek	  uitgangspunt	  is	  dat	  verhaal	  en	  muziek	  verweven	  zijn	  en	  elkaar	  
waarde	  geven.	  Haar	  eerdere	  voorstellingen	  Yurko	  en	  Moustachio	  (winnaar	  Gouden	  Ei	  op	  De	  Parade	  2012)	  
kregen	  lovende	  recensies	  (****	  De	  Volkskrant	  o.a.)	  en	  tourden	  succesvol	  langs	  scholen,	  theaters	  en	  festivals.	  
	  	  
Meer	  info:	  www.wiewalvis.nl	  
Boekingen:	  www.steenimpresariaat.nl	  
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Noot	  voor	  redactie:	  
Voor	  leden	  van	  de	  pers	  en	  programmeurs	  ligt	  altijd	  een	  vrijkaartje	  klaar.	  Wel	  graag	  reserveren	  en	  melden	  dat	  u	  
komt.	  Voor	  meer	  informatie,	  interviews,	  foto's,	  CD’s	  van	  Theatergroep	  Wie	  Walvis	  neem	  contact	  op	  met:	  
	  
Yke	  van	  Dok	  (PR)	  06-‐12060545	  	  
wiewalvis@gmail.com	  
Pieter	  van	  der	  Doesstraat	  17G,	  1056VB	  Amsterdam	  
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