Maas Loslopend wild XS
XS :

We begonnen loslopend wild XS met playstation.

Een toneelstuk met dans en veel special effects. Het is heel mooi om
het beeld te zien dat hij terug moet naar de VR-Bril. Je kan je echt het
spel indenken als hij de VR-Bril op heeft. Als hij in het spel aankomt
en gaat vechten is het gebruik van het touw heel mooi gedaan hoe ze
over de grond vliegt en over hem je zit er dan echt helemaal in. Het is
ook heel mooi hoe hij weer uit het spel komt. En wegloopt nog
nakijkt naar zijn VR-Bril en dan toch denkt nee dit ga ik niet weer
doen.

Als 2de kwam Vlieg aan het bod.
Op hoverboards kwamen ze op terwijl achter hun het podium werd
klaar gemaakt besproken ze met de Maas box playstation en gingen
daarna aan de slag. Het was heel leuk om te zien hoe ze elkaar steeds
weer overtroffen met dingen. Ze speelden ook heel erg met het
publiek en dat was heel leuk want je voelde je er echt bij betrokken.
Toen ze na een tijdje viel dacht ik dat het echt was het was zo goed
gespeeld! Ze gingen ook naar de ruimte toe met heel coole raket
pakken. En de ruimte was zo mooi met de maan en allemaal sterren
het was echt even een wouw moment.

Als laatste kwam Kronkel.
Een grappig en leuk toneelstuk. In het begin tekende ze een gezicht
op haar masker en dat zag er heel leuk uit ook hoe ze het deed. In het
toneelstuk in het algemeen werden heel veel attributen gebruikt. Ze
gaf hem ook heel de tijd dozen met andere maskers en cadeautjes.
Toen kleine kronkel kwam was ik helemaal verkocht! Zo lief en je kijkt

uiteindelijk gewoon niet meer naar dat de mensen het doen maar dat
hij het zelf doet en als dat je lukt ben je echt goed bezig. Loslopend
Wild XS is een leuk grappig en mooi toneelstuk dat goed te begrijpen
is!

