XS deel
Ik vond de eerste voorstelling heel leuk. Het was heel duidelijk. Het was een
mooie dans. Ook leuk dat e een VR-bril gebruikte.
Het tweede vond ik ook heel erg leuk. Het was heel grappig. Je herkende het
ook, dat je steeds een beetje beter wilde zijn dan de andere. Het was een
heel duidelijk verhaal. Het waren heel coole effecten.
Ik vond de derde ook heel leuk. Ik vond het heel leuk bedacht met die
handpoppen. Ik vond het ook knap hoe de spelers met die lange armen om
konden gaan. Ik vond het alleen een beetje een onduidelijk verhaal.
Ik vond ook dat alle toneelstukken met de tijd mee gingen. Ik vond de spelers
ook heel goed. En het waren allemaal leuke stukjes.

XL deel
Ik vond de eerste voorstelling heel leuk. Het was een mooie dans. Het decor
was heel mooi en leuk bedacht. Het was ook leuk dat ze elkaar ook gebruikte
als decor. Alleen soms kwamen ze voorin dansen en dan zag je het niet zo
goed.
De tweede voorstelling vond ik ook heel leuk. Het was een leuk decor. Het
was ook leuk met die flitsen, dat gaf een heel cool effect. Alleen aan het begin
was het licht van de zaklampen wel een beetje fel. Ik vond het ook leuk
bedacht met de porto, maar soms was het niet zo goed te verstaan
De derde voorstelling was ook heel leuk. Ik vond het een mooi decor. Het leek
er echt op of ze steeds teruggetrokken werden en dat was heel cool. Het
decor vond ik ook mooi met die lichtjes. Alleen uiteindelijk werd het een beetje
saai.
Ik vond dat de spelers het heel goed deden. Je merkte ook wel dat het XL
was.
Dit was mijn recensie.
Mila (voor Lieke)

