Beauty en het beest
Hallo ik ben Carlijn en ik ben met de première op 23 december naar dit stuk
geweest. Ik vond het super leuk en in deze recensie schrijf ik waarom ik het een
geweldig stuk vind.

Muziek
Het muziek was heel mooi. Het muziek werd door een koor gedaan. Ik vond
het betoverend. Doordat ze het in een taal deden die ik niet verstond vond ik
het daar door echte sprookjes muziek. Wat ook leuk is dat veel muziek in de
voortelling zit.

Decor
Het decor is ook verbazingwekkend. De bomen kunnen veranderen in pilaren.
De koorleden zijn eigenlijk de bomen daarom zijn de koorleden en de bomen
allebei zwart. Het is niet voor niets een zingend en bewegend bos, want de
bomen kunnen bewegen. Naast de bomen zie je ook een achtergrond dat is
een zwart doek of een paleis.

Het verhaal
Het verhaal gaat over een meisje die Rosa heet. Zij heeft 2 zussen. Die zussen
zijn heel jaloers op haar, omdat zij het lievelingetje is van haar vader. Haar
vader noemt haar Beauty, omdat ze zo mooi is.
Op een dag gaat vader op weg, want de boot met familieschatten is
verdwenen. Hij neemt voor iedereen wat mee wat die wilt. De zussen willen
allemaal dure dingen er Rosa wilt alleen een roos.
Vader gaat op reis om te zoeken, maar alles is weg hij wil terug naar huis.
Opeens komt hij wilde dieren tegen. Die leidde hem naar het kasteel. Opeens
denkt hij aan de roos voor Rosa. Hij ziet een roos en plukt hem, maar dan komt
het beest er achter. Vader moet dood of Rosa moet naar het kasteel uit eigen
wil. Rosa gaat haar vader achterna. Beauty wordt door de wilde dieren naar
het kasteel gebracht. Het beest wilt dat Beauty van hem gaat houden. Ze moet
allemaal dingen voor hem doen. Maar tegelijker tijd is vader naar huis gegaan

en wordt ziek van verdriet. Beauty ziet dat door een plas water. Ze gaat naar
huis. Vader wordt beter, maar dan gaat het beest dood. Beauty gaat terug met
vader en de zussen naar het beest.
Uit eindelijk komt het goed en beauty wordt verliefd.

Leuke dingen
 Een leuk ding is dat er tijdens het eten er een bijzondere tafel staat, want
die kan wijn in schenken en druiven in een schaal leggen.
 Wat ook leuk was dat er kinderen waren die mee speelde in de voorstelling.
De kinderen zorgden er voor dat de gevoelens beter over kwamen of ze
zorgde dat het verhaal klopt.
 In het begin krijg je nog even wat modetips.
 Ik vond de kostuums heel erg mooi.
 Ik vond het knap toen de koning op iemand ging staan en dat hij geen pijn
had.
Het was spannend, komisch, betoverend maar soms ook triest, het verhaal liep
mooi over. Het decor was super en ook de kostuums.
Een top voorstelling voor iedereen om naar toe te gaan.

