
Verbrand? Eerst water, de rest komt later!
Koel 10 min. met lauw zachtstromend water.

“ Ik zal er toch zeker persoonlijk 
voor zorgen dat de brandstichter
straks op de blaren zit.”

“ Die pyromaan is 
ons telkens net een 
brandje voor.”

WIE ZET ONZE STAD IN LICHTERLAAIE?

~ Wethouder Krent

~ Brandweercommandant
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VRAAG DE MUSICAL GRATIS AAN
Wilt u samen met uw klas het thema brandveiligheid op een muzikale manier 

benaderen? Ga dan naar www.brandweerplein.nl en vraag de musical gratis aan.* 

Het totaalpakket van de musical ‘Alarmfase Rood!’ bestaat uit: 

* De musical is beschikbaar vanaf eind september 2012 en wordt u 
aangeboden door de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden 
Stichting. Zolang de voorraad strekt. 

MEER INFO OP WWW.BRANDWEERPLEIN.NL

  Bladmuziek van de liedjes

  Tekstboekjes voor de leerlingen

   CD met 4 ingezongen liedjes en een 

instrumentale versie van de liedjes

De inwoners van onze stad worden opgeschrikt door 

allerlei brandjes. De branden blijken telkens aan-

gestoken en de brandweer staat voor een raadsel. 

Wethouder Krent doet echter alsof alles onder controle 

is. Hij probeert zelfs reporter Eva van Omroep Straks om 

de tuin te leiden. Ondertussen laat hij de Engelse detective 

Hendry Hounddog in het geheim de zaak onderzoeken. 

 Er duiken telkens meer personages op die een motief zouden

kunnen hebben voor het aansteken van de branden.

De inwoners van onze stad worden opgeschrikt door De inwoners van onze stad worden opgeschrikt door De inwoners van onze stad worden opgeschrikt door 

‘Alarmfase Rood!’ is een korte humoristische musical die 

spelenderwijs het onderwerp brandveiligheid behandelt. 

De musical is een samenwerking van Spotlight Musical Productions, 

Brandweer Amsterdam - Amstelland en de Nederlandse Brandwonden 

Stichting. De musical duurt 35 minuten en is geschikt voor groep 7 & 8. 

De musical is geschreven met de nodige dosis humor. De subtiele 

educatieve elementen die in de tekst zijn verwerkt, bieden u daarnaast 

ook de mogelijkheid om de musical te koppelen aan een educatieve les 

over brandveiligheid, bijvoorbeeld op basis van de themakrant 
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Hendry Hounddog in het geheim de zaak onderzoeken. 

 Er duiken telkens meer personages op die een motief zouden

kunnen hebben voor het aansteken van de branden.
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