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Start van repetities Belle en het Beest De Musical 
 
In de Van Hoorne Entertainment Studio’s zijn vandaag de repetities voor de nieuwe familievoorstelling 

‘Belle en het Beest De Musical’ gestart. Traditiegetrouw werd met de cast en crew een smakelijke taart 

aangesneden als startsein van de repetitieperiode. De sprookjesmusical zal vanaf vrijdag 9 oktober 

2020 te zien zijn in de theaters door heel Nederland. 

 
Een nieuw sprookje komt tot leven in het theater: Belle en het Beest De Musical! Echte schoonheid zit 
diep vanbinnen; zo vertelt het bijzondere verhaal van de dertiende sprookjesvoorstelling van Van Hoorne 
Entertainment. Met ruim 125.000 bezoekers per theaterseizoen zijn de magische familiemusicals, 
waaronder De Kleine Zeemeermin en Doornroosje, al vele jaren échte publiekstrekkers. In 2020-2021 gaat 
de sprookjestraditie verder met Belle en het Beest De Musical!  
 
In één van de meest romantische volkssprookjes spelen Sita Vermeulen én Bettina Holwerda 
afwisselend de rol van Belle: een slim, sprankelend meisje die verder leert kijken dan het woeste uiterlijk 
van het Beest. Natuurlijk komt ook in dit kleurrijke koninkrijk het altijd populaire, groene tovenaarsduo 
Titus & Fien tevoorschijn. Uiteraard zorgen zij weer voor een flinke dosis beestachtig goede humor voor 
jong én oud! 
 
Het verhaal 
Het hele dorp is in rep en roer. Binnenkort wordt prins Dinand 21 jaar en gekroond tot koning. Hij mist 
alleen nog een koningin aan zijn zijde. De dorpsmeisjes zijn al druk bezig met hun grootse trouwplannen. 
Alleen Belle heeft een heel ander idee; het mooie, slimme meisje droomt van haar eigen grote avonturen 
buiten de dorpsmuren. Wat moet zij nu met een man? Intussen bereikt het grote nieuws ook het 
tovenaarshuisje van Titus en Fien. Maar, wacht eens even... als de prins koning wordt, zal Fien nooit de 
machtigste vrouw van het land kunnen zijn! Samen met Titus bedenkt ze een verschrikkelijke vloek: de 
prins verandert in een lelijk beest. Zal hij ooit nog de ware liefde vinden of blijft hij voor altijd een 
afzichtelijk monster?  

 

Belle en het Beest De Musical is van 9 oktober 2020 tot en met 27 juni 2021 te zien in het theater. 
 
   

 

Noot voor de redactie:  
Foto in de bijlage: rechtenvrij te gebruiken 
Promofoto’s Belle en het Beest De Musical - Sita (Fotograaf: Nick van Ormondt): https://we.tl/t-o7I76SYs5W 
Promofoto's Belle en het Beest De Musical - Bettina (Fotograaf: Nick van Ormondt): https://we.tl/t-wJcPJJUnsB 
Optreden Musical Sing-a-Long 2020: https://we.tl/t-urbBr8BXP6 
 
Website Belle en het Beest De Musical: www.VanHoorne.com/BelleenhetBeest     
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van Van Hoorne Entertainment:  
Tara Verstraten   Tara@VanHoorne.com  
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Van Hoorne Entertainment 
Polderweg Oost 5 
2973 AN Molenaarsgraaf 
T.: +31 (0) 184 417 066  
Website: www.VanHoorne.com    
Facebookpagina: Van Hoorne Entertainment 
Twitter: @VanHoorne 
 
Over Van Hoorne Entertainment: 
Van Hoorne Entertainment is specialist op het gebied van familie-entertainment. Met zo’n 120 medewerkers 
creëert het bedrijf bijzondere en unieke belevenissen voor haar bezoekers, zowel klein als groot. Inmiddels 
produceerde Van Hoorne Entertainment al meer dan 50 familiemusicals waaronder Doornroosje De Musical, 
De Kleine Zeemeermin De Musical, Rapunzel De Musical, Woezel & Pip, Peppa Pig, Brandweerman Sam en 
Thomas de Stoomlocomotief. Ook heeft het bedrijf diverse televisieproducties lopen bij RTL Telekids zoals Fien 
& Teun, Jul & Julia en Zoë & Silos. Daarbij verzorgt Van Hoorne Entertainment familie-evenementen en live-
entertainment voor recreatie- en attractieparken. Tot slot is het bedrijf trotse eigenaar van het succesvolle 
themapark Avonturenboerderij Molenwaard en van Vakantiepark Molenwaard (opent in juni 2021).   

http://www.vanhoorne.com/

