Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

Barones Babbelkont
Theater als spraakwaterval met cabaretesk sausje over

Sfeervol verteltheater met als gouden draad: fantasie, spiegels en zich
spiegelen aan. Een snuifje poëzie, een lepel fabel, een wolkje
woordspel, een pondje filosoferen met kinderen en een kruidig
verhaal. Met de inbreng van de kinderen -ons publiek- brengen we
het geheel op smaak. Een voorstelling om ondersteboven van te
zijn, wij draaien immers alles om. Een sprankelende bron van
fantasie.
Nog meer glamour en glitter in de voorstelling? Dat kan! Met
livemuziek van Barones Biebababelutta.
Barones Babbelkont
Tine Hofman, actrice - vooral bekend voor haar one-woman-kindervoorstellingen. Nu en dan ook in tv-series aan het woord. Leesworm eerste
klas en al van jongs af een getalenteerde spraakwaterval.
Barones Biebababelutta
Trui Allemeersch, muzikant - na haar studies aan het conservatorium Gent
verfijnde zij haar muzikaal talent aan het conservatorium te Utrecht. Geeft
dwarsfluitles aan jong en oud. Zij is fluitiste bij verschillende groepen en
experimenteert met allerlei instrumenten.
De (s)makers Riet Van Heesvelde en Tine Hofman.

Deze voorstellingen gaan over fantasie en zich spiegelen aan mensen en avonturen. De opvoering richt zich
tot kinderen uit de derde kleuterklas, en 1e en 2e graad basisonderwijs (en hun familie of begeleiders). Er is een
afzonderlijke voorstelling voor 3e graad basisonderwijs.
Het decor is flexibel opbouwbaar. Zelfs in een kleine ruimte kunnen wij onze voorstelling opvoeren. De
productie kan doorgaan in bibliotheken, scholen, cultuur- & ontmoetingscentra, jeugd- & dienstencentra, …

Formule semi-akoestische voorstelling
B a r o n e s Ba b be l k o n t speelt met
muzikant
~ kleine voorstelling met livemuziek
1 acteur + 1 muzikant

Spel ca. 75’
Aankomst: ca. 1u30 voor
aanvang

B a r o n e s Ba b be l k o n t s p e e l t s ol o
~ kleine voorstelling 1 acteur
lowbudgetvoorstelling zonder ‘toeters en
bellen’

Spel ca. 60’
Aankomst: ca. 1u30 voor
aanvang

390 euro (1)
520 euro (2)*

820 euro (3)
980 euro (4)

zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie
275 euro (1)
460 euro (3)
360 euro (2)*
550 euro (4)
zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie
vanaf 51 toeschouwers: 4 euro per persoon
meerkost.

Max. 90 toeschouwers per voorstelling
Indien 2 akoestische voorstellingen gespreid over 2 dagdelen: meerprijs
van 15 %
Vervoer: 0,48 euro/km – vertrek Gent centrum - Btw: 6 %
Formule versterkte voorstelling
B a r o n e s Ba b be l k o n t s p e e l t m e t
muzikant * *
1 acteur + 1 muzikant + 1 technisch
medewerker

Spel ca. 75’
Aankomst: ca. 2u30 voor
aanvang

1.290 euro (1)
1.720 euro (2)
zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie

B a r o n e s Ba b be l k o n t s p e e l t s ol o *
*
1 acteur + 1 technisch medewerker

Spel ca. 60’
Aankomst: ca. 2u30 voor
aanvang

1.120 euro (1)

1.595 euro (2)

zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie

Max. 350 toeschouwers per voorstelling.
Wij brengen zelf geluid- en lichtversterking mee, m.u.v. culturele centra en gelijkaardig
Vervoer: 0,48 euro/km – vertrek Gent centrum - Btw: 6 %

Wens je een voorstelling bij te wonen? Heb je vragen of suggesties?
Neem dan kakelend contact met ons op!

Kip van Troje

. reizend speeltheater

Eendrachtstraat 172 . B-9000 Gent . 09 223 06 64
0478 37 45 34 . 0473 97 38 64 . kip@kipvantroje.be
www.kipvantroje.be . btw BE 0871 420 977
www.facebook.com/KipvanTroje
Kip van Troje is een professioneel ongesubsidieerd theatergezelschap.
Gent is dan wel het broednest van Kip, toch reizen wij door heel België, Frankrijk en Nederland.

