
Back to Oz!  

Hoi ik ben Vince en ben als kidsreporter voor Parktheater Eindhoven 
aanwezig geweest bij de première van de voorstelling Back to OZ op 
20 december in Stadsschouwburg Utrecht Samen met andere 
kidsreporters mocht ik verslag doen van deze gave voorstelling. 
 
Het verhaal 
Het verhaal is eigenlijk het bekende verhaal van Dorothy die tijdens 
haar reis in OZ vrienden maakt met vogelverschrikker Stro, 
Blikkenman (Blik) en Leeuw.  Allemaal zijn ze op zoek naar dat wat ze 
missen of graag willen hebben en hopen dat te ontvangen of te 
ontdekken tijdens deze reis.  

Alle karakters zijn goed, professioneel en komisch neergezet, wat voor vele verrassingseffecten zorgt.   

“Het is een hele eigentijdse voorstelling met allemaal leuke effecten”.  

Er worden live beelden getoond van het verhaal wat aan de zijkanten van het toneel afspeelt op 
mooie maquettes van de wereld van Oz. Er worden op allerlei manieren beelden gecreëerd  
waardoor je als publiek door het verhaal reist.  

Reacties bezoekers 

Ik heb een aantal bezoekers geïnterviewd over de 
musical en wat zij er van vonden.  
Alle bezoekers waren lovend en enthousiast.  
 
Zomaar een paar verhalen: 

- Vrouw (65); Een spannende voorstelling, met 
deze voorstelling ga je met goede zin naar het 
theater.  
 

- Vrouw (31); een hele nieuwe versie van het verhaal, hel bijzonder! En wat een fantastische, 
komische Heks. Zo wat je niet verwacht! 
 

- Man (46); Heel goed bedacht, er gebeurd veel op het podium maar dat is niet storend maar 
juist heel interessant om te zien hoe het in zijn werk gaat.  
 

- Vrouw (45); De voorstelling is herkenbaar, komisch en zit vol gave effecten en zang. Een 
echte aanrader om naar toe te gaan.  
 

- Man(29); je zou eigenlijk twee keer naar de voorstelling moeten gaan om alles goed gezien te 
hebben. Echt de moeite waard!  
 

“een voorstelling voor jong en oud” 
 
Wat ik er zelf van vond 
Ik  was erg onder de indruk, heb veel gelachen en zelfs meegezongen.  



Om hetzelfde te ervaren zou ik zeggen; “Ga er heen en laat je verassen”. Ik beloof dat je versteld zal 
staan. Misschien zie ik je wel bij Back to Oz  in het Parktheater op 17 januari!  
 
Veel lach- en kijkplezier! 
Gr, Vince 
 

 


