
WANDA & MEREL EYCKERMAN 
DE DUIZEND IKKEN VAN DAAN – 5 + 
 
Iedereen heeft vele ikken. Sommige ikken zie je altijd en andere bijna nooit. Maar ze zijn er 
natuurlijk wel: die duizend ikken in ons! Dat is ook zo bij Daan. 
Bij opa duiken al zijn happy ikken op, bij omi verschijnt zijn allerkleinste ikje en in de klas is de 
super-ik er weer. 
Er is maar één plek waar alle duizend ikken van Daan tevoorschijn mogen komen … 
Een heerlijke en innemende voorstelling, om samen na te denken over al onze ikken! 
 

Na het succes van hun boek & de voorstelling ‘JIJ tussen vele anderen’ slaan auteur Siska 
Goeminne en illustrator Merel Eyckerman opnieuw de handen in elkaar. Ze maken deze keer 
een voorstelling bij hun geestig-filosofische boek ‘De duizend ikken van Daan’. 
Voor de opvoering blijft Siska evenwel in haar schrijfhoek. Coach, actrice – en zus van Merel – 
Wanda Eyckerman neemt de rol met verve over. 
 
De expo ‘De duizend ikken van Siska’ een initiatief van de bibliotheek van Genk gaat eveneens 
op tournee door Vlaanderen en kan via Bib Genk geboekt worden. 
 
Over de voorstelling ‘Jij tussen vele anderen’: 
‘Een wonderlijke ode aan de boeiende verschillen tussen de mensen op deze wereld. De 
dromerige tekeningen van Merel Eyckerman versterken de poëtische sfeer van de tekst 
perfect.’ (Mappalibri, maart 2016) 
 
Tekst: Siska Goeminne 
Illustraties: Merel Eyckerman 
Spel : Wanda Eyckerman en Merel Eyckerman 
Muziekbewerking: Benjamin Leroy 
Coaching: Wanda Eyckerman 
-------------------------------- 
Het boek 'De duizend ikken van Daan' verscheen bij uitgeverij De Eenhoorn.  
 
Speelperiode :  Gehele seizoen  
Voorwaarden : 2 voorstellingen op 1 dag : € 1.250 + reiskosten + BTW 
   3 voorstellingen op 1 dag : € 1.750 + reiskosten + BTW 
   1 voorstelling : € 1.000 + reiskosten + BTW 
 
Leeftijd: 5 tot 8 jaar (vanaf de derde kleuterklas tot en met het tweede leerjaar).  
Familie- en schoolvoorstellingen – maximum ongeveer 100 personen. 
 
Organisator voorziet techniek en catering. 
 

 


