
1. Zet de kartonnen figuurtjes
 van Angelina, Henry en
 Alice in de staanders.

3. Doe het lipje in de opening om het
 kostuum te sluiten. Vouw het bovendeel
 van het kostuum over de schouders en
 druk het goed aan.

2. Kies een kostuum dat bij het decor
 past. Vouw het kostuum langs de
 lijnen en vouw het om de figuur heen.

4. Gebruik de stickers om het
 kostuum te versieren. Maak
 het af met de accessoires.

Kies daarna een van de vier decors en zoek 
passende kostuums voor Angelina, Henry en 
Alice. Versier de kostuums met de stickers.

1. Schuif de bladzijden
 onder de roze driehoek

Maak je eigen show met Angelina, Henry en Alice. 
Zet het boek rechtop en schuif de bladzijden in 
de roze driehoek in de linkerbovenhoek. Vouw het 
podium uit, zodat het op een echt theater lijkt.

2. Vouw het
 podium uit
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3. Kies een decor

4. Kies een kostuum
 uit de verkleedkist

 Nieuw verhaal

 Ruim 100 stickers

 Uitklapbaar podium

 3 aankleedfiguurtjes

 4 verschillende decors

 Ruim 30 kledingstukken

Help Angelina, Henry en Alice 
met het kiezen van een decor, 

de kostuums en met het dansen 
op het podium. Zorg voor een 
staande ovatie van het publiek!

De Vier Windstreken

Angelina, Henry en Alice hebben nu schitterende kostuums aan en
 zijn klaar om te spelen in jouw eigen Angelina Ballerina-voorstelling!
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Hoe speel je met dit boek? De voorstelling kan beginnen!
Oma is jarig en Angelina, Henry en Alice hebben

een grote verrassing voor haar: een heus theateroptreden!

Angelina Ballerina 
is een bijzonder 

muisje dat het hart 
van elke kleine 

ballerina verovert
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De grote verjaardagsvoorstelling

De familie Muizeling stelt zich voor!



       ngelina en haar neefje Henry dansen van plezier. Het is oma’s 
verjaardag en ze helpen Angelina’s moeder met het maken van 
kaastaartjes voor een bijzonder verjaardagsfeest.
“Ik kan niet wachten tot ze er is!” roept Angelina, terwijl ze door 
de keuken pirouetjes draait.
“Mmm,” zegt Henry, “wat ruikt het hier heerlijk!”



    ater op de ochtend gaan Angelina en haar beste vriendin Alice 
naar de winkel van mevrouw Vingerhoed om slingers voor het 
feest te kopen. “Mijn oma is vandaag jarig,” vertelt Angelina trots.
“Wat leuk,” zegt mevrouw Vingerhoed. “Ik weet zeker dat jullie 
een paar mooie verrassingen voor haar hebben.”
“Oma is inderdaad dol op verrassingen,” knikt Angelina, terwijl ze 
nadenkt. “We kunnen een dansshow maken, speciaal voor haar.”
Alice piept van plezier. “Dat is het beste idee ooit!”



       ngelina en Alice hollen naar huis om iedereen 
over hun fantastische idee te vertellen.

“Eerst moeten we de kostuums maken,” zegt Alice.
Angelina haalt papier en kwasten tevoorschijn en 
de twee muizenmeisjes beginnen met het tekenen 
van allerlei mooie kostuums. Maar geen een vinden 
ze goed genoeg. 
“Oh, oh,” zucht Angelina, “wat moeten we nu 
doen?”

Net op dat moment komt Henry binnenlopen. 
“Ik weet waar we kostuums voor oma’s 
verjaardagsvoorstelling kunnen vinden!” roept hij 
uitgelaten, terwijl hij op en neer springt.


