Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

hoedensalon

hoedje af
iedereen op zijn zondags

Klasse, karakter en kleur op uw feest.
Met dit origineel concept creëren wij unieke, prachtige, kleurrijke,
gepersonaliseerde hoofddeksels voor dames en heren.
Twee ontwerpers zetten poëzie om in kunst.
Taalkunst uit onze kop, wordt een creatie op jouw hoofd.
Sfeervolle, verfrissende act.
Poëzie en woord wordt een streling voor het oog
voor toeschouwers én klanten van het hoedensalon.
De bezoekers van uw evenement gaan
met een tastbare herinnering nog mooier naar huis.
Straattheater/ animatie met etiquette.

Wij maken van alle klanten ook een individuele foto.
De fotoreportage is in onze prijs inbegrepen.
Foto’s vindt u via onze facebook terug. De fotoreportage kan ook
kosteloos aan de organisator worden doorgezonden.

Basisuitkoopsom:
twee kunstenaars spelen drie haaneengekakelde uren voor: 620 euro.
Vervoer: 0,48 euro/km per wagen. Btw: 6%
Indien speeluren niet (h)aaneensluitend zijn, vragen wij een wachtvergoeding van 10 euro per uur per persoon.
Wenst u de dag zelf extra speeluur bij te boeken? Dat kan! Cast werkt verder aan 90 euro per extra halfuur.
In opgegeven prEIzen zijn alle inkleed- en gebruiksmaterialen alsook een fotoreportage inbegrepen.

Waar kunst de hoofdzaak is!
De ontwerpers
Michelle Klewer - beeldend kunstenaar. Na haar studies aan De Hogeschool voor Wetenschap en Kunst SintLucas te Gent, studeerde ze verder aan 't Kask in Gent. Vandaag de dag blijft ze zich bijscholen aan Het
Perspectief en via andere creatieve cursussen.
Tine Hofman - actrice - vooral bekend voor haar one-woman-kinder-voorstellingen. Nu en dan ook in tvseries aan het woord. Leesworm eerste klas en al van jongs af een getalenteerde spraakwaterval. Als geen ander
brengt zij taal en poëzie tot eigen-zinnig-leven.
Kostuums Christine - Sarah Pacini Dendermonde.
© Kip van Troje

Wens je een hoedensalon 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.

