Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

een creatief project

Fietsen pimpen
maak van jouw fiets een verhaal
Wij maken van jouw tweewielers rijdende-verhaal-kunstwerken.
Opa Fietsbel, Fifi Fiets en Bellafietsbella
zijn drie kakelende kunstzinnige knutselaars.
Zij zorgen ervoor dat iedereen creatief aan de slag gaat.
Met wasco’ s, kwasten, vingerpotjes, grote vellen karton, bubbelplastiek,
bloemen, buisjes en buizen, stokjes en stokken, papier in verschillende
kleuren en soorten, kralen, allerlei draden en tal van ander klusen versiermateriaal mag jong en oud kunstzinnig knutselen.

Iedereen kunstenaar ! Elke fiets wordt een verhaal .

2 spelers
310 euro
460 euro
+ 140 euro/u

Fietsen pimpen als workshop
2 haaneengeschakelde speeluren
3 haaneengeschakelde speeluren
Per extra speeluur

3 spelers
400 euro
505 euro
+ 180 euro/u

Vervoer: 0.48 euro/km, vertrek Gent centrum, heen en terug - BTW: 6%.
Mogelijke extra:

Voor 2 spelers is de grootte van de groep max. 12 deelnemers. Bij meer deelnemers komt de extra kost op 7 euro
per uur per extra deelnemer.
Voor 3 spelers is de grootte van de groep max. 18 deelnemers. Bij meer deelnemers komt de extra kost op 7 euro
per uur per extra deelnemer.

Workshop: een gesloten event dat werkt met inschrijvingen.

Fietsen pimpen als animatie

/

open event

2 haaneengeschakelde speeluren
3 haaneengeschakelde speeluren
Per extra speeluur

3 spelers
460 euro
690 euro
+ 185 euro/u

Vervoer: 0.48 euro/km, vertrek Gent centrum, heen en terug - BTW: 6%.

Losse animatie: deelnemers komen en gaan.

Doelgroep
Tijdens een workshop werken we kwalitatief het best als alle deelnemers op het startmoment aanwezig
zijn.
Twee spelers werken in optimale omstandigheden met max. 12 deelnemers uit leeftijdscategorie 7+.
Stelt u de workshop open voor -7-jarigen, dan bieden wij Fietsen pimpen aan in de formule met 3
spelers.

Praktisch
De organisator voorziet een eigen speellokaal / afgebakende werkplek, elektriciteit en water.

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.

