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Kasteel de Haar verwelkomt nieuwe bewoners
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Hans & Grietje speciale gasten tijdens de kerstvakantie
Vanaf 25 december a.s. opent Kasteel de Haar Utrecht de poorten voor twee nieuwe
bewoners. Tijdens de kerstvakantie logeren de meest beroemde sprookjesfiguren aller
tijden, Hans & Grietje, exclusief in het grootste kasteel van Nederland. Afgelopen
zondagmiddag 14 oktober werden zij alvast feestelijk uitgenodigd door Anetta de Jong,
directeur van Stichting Kasteel de Haar. “Geheel volgens de traditie van de originele
bewoners van Kasteel de Haar vieren we ook dit jaar Kerst op sprookjesachtige wijze. De
komst van de speciale gasten Hans & Grietje maakt de Kerst dit jaar extra bijzonder. We
kijken uit naar een fantasievolle kerstbelevenis voor de hele familie, waarmee we ons
prachtige kasteel in ultieme kerstsferen presenteren.” aldus Anetta de Jong. De
sprookjesfiguren kregen afgelopen zondag officieel het eerste ‘Sprookjesticket’ uitgereikt.

Over ‘Sprookjes van De Haar’
Sinds 2010 zijn de ‘Sprookjes van De Haar’ uitgegroeid tot een ware publiekstrekker met jaarlijks
zo’n tienduizend bezoekers. ‘Sprookjes van De Haar’ is een familie-evenement waarbij jong en
oud(er) een speurtocht volgt langs het “snoephuisje” in het bos en raadselachtige plekken in het
kasteel. De speurtocht wordt afgesloten met een komische voorstelling dat het bekende
kinderverhaal uitbeeldt met een mix van zang, humor, actualiteiten en bekende meezing-liedjes.
De voorstellingen worden gespeeld door professionele acteurs uit de wereld van musical en live
entertainment.
Kaartverkoop gestart!
‘Sprookjes van De Haar’ speelt in de kerstvakantie van 25 december (1e Kerstdag) tot en met
zondag 6 januari. De kaartverkoop is nu gestart via: www.kasteeldehaar.nl. Er zijn ook een
beperkt aantal tickets verkrijgbaar voor de vier speciale sprookjesavonden op 27, 28, 29 en 30
december. Wie niet tot de kerstvakantie kan wachten, kan in de herfstvakantie t/m 28 oktober a.s.
met drie speurtochten ‘het spoor van Hans & Grietje’ volgen. Ook kunnen bezoekers komende
maanden via Facebook en Instagram alle ontwikkelingen van Hans & Grietje op De Haar online
volgen.
Niet voor publicatie
Bijgaand een foto van de overhandiging van het ‘Sprookjesticket’ uit handen van de directeur van St. Kasteel de Haar, Anetta de
Jong, aan de acteurs van ‘Sprookjes van De Haar’. Deze foto is vrij van rechten, mits gebruikt ter illustratie van bijgaand
persbericht en met naamsvermelding (foto: Jan Buteijn).
Voor aanvullende informatie, speeldata en/of fotomateriaal van ‘Sprookjes van De Haar’ kunt u contact opnemen met Kasteel de
Haar, Nienke Slaghuis, mail: n.slaghuis@kasteeldehaar.nl. Voor persaanvragen en/of interviews kunt u contact opnemen met
Royal Promotions B.V., Marco de Koning, telefoon: +31 (0) 30 820 01 20, mail: marco@royalpromotions.nl of mobiel: +31 (0) 6 24
24 15 10.

