Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

BOSMOS
een groene productie voor 7- tot 13-jarigen

Kan een appelboom een beetje huilen?
Heeft een bloem ook wel eens verdriet?
Krijgt een spar tranen op zijn naalden als hij
ergens iets verdrietigs ziet?
Barst een hert ook uit in snikken, als hij
gevallen is op zijn knie.
En wanneer twee eekhoorntjes botsen, kan
het zijn dat ik dan hun tranen zie?

© Tom De Visscher

In een decor van een mini-binnenhuis-bos geniet het publiek van een boomstam
poëzie, een spriet cabaret, een mand vol fabel, een bloesem filosoferen met de
toeschouwers en een kruidig verhaal. Wij roeren dit door elkaar met wat groene-goedom-weters en met de inbreng van ons publiek brengen we het geheel op smaak.
Bosmos is een interactief geheel, waarvan de delen elkaar in een duizelingwekkend
tempo opvolgen en de groene draad behouden blijft.
Deze voorstelling is een spin off van ‘Denk er maar lekker op los’, onze groene voorstelling die gecreëerd werd voor
de Week van het Bos, Afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Denk, denk eraan.
Als jullie straks uit wandelen gaan
’t bos dat zit vol leven ..
ook bomen kunnen beven!

Formule semi-akoestische voorstelling

Formule semi-akoestische voorstelling
K i p speelt met muzikant
~ kleine voorstelling met livemuziek
1 acteur + 1 muzikant

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

390 euro (1)
495 euro (2)*

780 euro (3)
935 euro (4)

zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie

Max. 90 toeschouwers per voorstelling
vanaf 51 toeschouwers: 4 euro per persoon
Indien 2 akoestische voorstellingen gespreid over 2 dagdelen: meerprijs van meerkost.
15 %
Vervoer: 0,48 euro/km – vertrek Gent centrum - Btw: 6 %

Formule versterkte voorstelling
Kip speelt met muzikant
1 acteur + 1 muzikant + 1 technisch
medewerker

Spel ca. 60 à 70’
Aankomst: ca. 2u30 voor
aanvang

1.270 euro (1)
1.675 euro (2)
zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie

Max. 300 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 %

Heeft een boom een verjaardag? En krijgt hij cadeautjes als hij jarig is? Kan een boom dorst hebben?
Lust hij chocolademelk? Zou een boom graag kast zijn? Zou een kast graag terug boom zijn? Heeft een
boom vrienden? Heeft hij vijanden? … En alle bomen in het bos, zijn dat allemaal vrienden van elkaar?

Kikkerkusje wordt uitgebroed door:
Spel Tine Hofman ~ Muzikanten Trui Allemeersch of Willi De Block
Regie Riet Van Heesvelde ~ Decor Marcel Moerman ~ Kostuum Sarah Pacini

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.

