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Seizoen 2010-2011 
 
 
MARIE  
Prentenboek en jeugdvoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar 

Jean-Philippe Rieu is een virtuoos en veelzijdig musicus, een 
levenskunstenaar, die in 2009 voor het eerst een veelzijdig project voor 
kinderen realiseerde. Hij creëerde voor hun MARIE in het gelijknamige 
prentenboek met dvd. Ook laat hij de kinderen kennismaken met MARIE in 
zijn jeugdvoorstelling MARIE. 

Prentenboek MARIE 
Een betoverend verhaal over een elfje dat samen met haar vriendjes van alles beleeft. 
 
In oktober 2009 is het prentenboek MARIE met dvd van Jean-Philippe Rieu op de markt 
gekomen. 
Jean-Philippe Rieu schreef een prachtig verhaal over dromen en waarden, maar vooral 
over echte pure vriendschap. Hij inspireerde illustrator Mark Janssen zo dat die zichzelf 
als het ware overtrof. Zo mooi zijn de tekeningen geworden! Jean-Philippe schreef niet 
alleen het verhaal maar componeerde er ook muziek bij en samen met de kleurrijke 
illustraties van Mark Janssen brengt hij Marie helemaal tot leven op de dvd. Het 
prentenboek MARIE is het eerste uit een reeks. Het tweede prentenboek komt in najaar 
2010 uit.  
 
Marie is uitgegeven door Clavis.  
   

maakt kinderdromen waar  
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Illustratie: Mark Janssen 

 
Jeugdvoorstelling MARIE  
Multimediale beleving voor iedereen vanaf 4 jaar 
 
Hier bleef het niet bij! 
MARIE bleef Jean-Philippe inspireren en hij ging met haar verder….. 
Last but not least, bleken al deze ingrediënten de voedingsbodem voor de verrassende 
jeugdvoorstelling MARIE, geproduceerd en uitgevoerd door Jean-Philippe zelf.  
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MARIE is een multimediale voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar waarin tekst, beeld, 
stem en muziek elkaar versterken tot een harmonisch geheel. 
Er is alle tijd om te beleven, te bewonderen, te genieten van rustgevende beelden en 
klassieke muziek. Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren de kracht van verstilling. 
 
 
 

 
Foto: Rob Oostwegel 
 
 
De zaal is donker, ruim 250 kleine kinderen schuifelen onrustig heen en weer op hun 
stoel in het theater. Op het podium zit “een man” in het donker achter een veelkleurige 
fantasiepiano “de Fantiano”. Je ziet het maar net, dus het trekt alle aandacht. Hij geeft 
een handkus en nog een en nog een. Zijn vinger gloeit op en licht wordt gecreëerd. Hij 
wijst ermee naar een groot scherm op het podium en tovert er een vuurtje op. Het vuur 
wordt zonnelicht en daaruit wordt een meisje geboren: Marie een heel lief elfje. 
Begeleid door rustgevende sierlijke pianomuziek maakt het jonge publiek op een 
verrassende wijze kennis met Marie en haar leefomgeving…. Bron: Vertel eens, 2009 nr.4 
 
en 
 
Jean-Philippe leest voor: 
Aan de rand van het bos woont, in een zachte, rode klaproos, een elfje. Ze heet 
Elfje Marie, maar meestal wordt ze gewoon Marie genoemd. Marie is een heel 
lief elfje en ze heeft heel veel vriendjes: Suzie Bij, 
Batteraaf Mus, Caroline Mier en Gijs Kever. Maar Marie wil graag een bijzonder 
vriendje. Een Beste Vriendje. Iemand waarmee ze avonturen beleeft. Op een 
dag is het zover….. 
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Foto: Rob Oostwegel 
 
Jean-Philippe verschijnt opnieuw in het donker en nodigt de kinderen uit samen met hem 
MARIE te verleiden terug te komen in hun midden. Samen beleven ze nog even MARIE 
o.a. door het zingen van liedjes met begeleiding van Jean-Philippe op “de Fantiano”.  
 
 

 
Foto: Rob Oostwegel 
 



Prentenboek en jeugdvoorstelling MARIE                                                                Pagina 4 van 4                                                              

 
 
 
 
 
 
 
Reactie van een leerkracht van groep 4/leerjaar 2: 
‘Hoe bijzonder de voorstelling was besefte ik pas achteraf. In mijn groep zitten 14 
jongens en 7 meisjes. Het is een zeer pittig groepje dat moeilijk te boeien is of heel 
kortstondig. 
Mijn complimenten: het is u gelukt! Ik heb tijdens de voorstelling niet een keer hoeven te 
waarschuwen en ik was de enige begeleider van de hele groep. Dat zegt voor mij iets 
over die voorstelling! Het was magisch. Bedankt.’ 
 
MARIE is een jeugdvoorstelling op maat voor iedereen vanaf 4 jaar. 
 
Deze muzikale en visuele MARIE voorleesbeleving wordt uitgevoerd op school, in het 
theater of andere podia voor kleine en grote groepen afhankelijk van de locatie. De 
groepen variëren tussen de 75 en 200 kinderen per voorstelling. Er kunnen meerdere 
voorstellingen per locatie op een dag gegeven worden. De voorstelling duurt circa 35-40 
minuten. 
 
De voorstelling is hierdoor laagdrempelig en maakte het mogelijk om al in het seizoen 
2009-2010, direct na het verschijnen van het boek, ruim 3000 kinderen van 40 scholen 
kennis te laten maken met MARIE.  
 
De voorstelling kan bij Jean-Philippe Rieu Media geboekt worden.  
Voor meer informatie kan vrijblijvend contact opgenomen worden via               
E: info@jp-rieu.com of M: 06.551.569.70. om de mogelijkheden voor een 
voorstelling te verkennen. Jean-Philippe treedt graag in overleg om een MARIE 
voorstelling op maat mogelijk te maken. 
 
Meer informatie over MARIE en over Jean-Philippe Rieu en zijn veelzijdig werk 
vindt u op 
 

 www.jp-rieu.com 
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