Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

smaakmakend verteltheater

Lekker luisteren
poë z ie , proz a , v e rha le n e n l ie dj e s o v e r ta fe l e n , v oe ds e l e n s ma a kv ol ge nie te n

Een wolkje wellustige woordkunst, een moot muziek à la minute,
stukjes geselecteerde poëzie én brokjes geschaafde proza.
Wij openen met ingetogen werk, marineren met de omgeving en
brengen op smaak met interactie van het publiek.
Wij laten je proeven van onbekend werk,
en kruiden bestaande verhalen graag bij.
De livemuziek zorgt voor een vederlicht verteringsproces.
Een poëzieavond, een literaire namiddag, een prozabrunch …

Deze voorstelling richt zich tot volwassen fijnproevers
en is ook boekbaar voor leerlingen 3e graad SO en hoger onderwijs.

Formule semi-akoestische voorstelling
~ kleine voorstelling met
livemuziek
1 acteur + 1 muzikant

Spel ca. 70’
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
vanaf 51 toeschouwers: 4 euro per
persoon meerkost.

Max. 120 toeschouwers per voorstelling
* Indien 2 akoestische voorstellingen gespreid over 2 dagdelen: meerprijs
van 15 %
Mogelijke extra:
Als kers op de taart kan er gekozen worden voor een extra speeluur
met accordeonist Willi De Block. Hij combineert op een unieke wijze
haansluitend op de voorstelling,
accordeon en zang, doorspekt met een vleugje humor. Wat je nog eens per extra speeluur 130 euro.
graag wilde horen: iets uit het Vlaamse repertoire waar we mee
opgroeiden, uit de kleinkunst, Frans chanson of iets Iers. Meezingen is
de boodschap. Ambiance verzekerd.
Vervoer: 0,48 euro/km – vertrek Gent centrum - Btw: 6 %
Formule versterkte voorstelling
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

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 %

Spel Tine Hofman of Marc beyst ~ Muziek Willi De Block, Trui Allemeersch ofEddy
Magits ~ Decor Marcel Moerman ~ Kostuums Sarah Pacini, Martine Samoun en Boss
Wens je een voorstelling bij te wonen? Heb je vragen of suggesties?
Neem dan kakelend contact met ons op!

Kip van Troje

. reizend speeltheater .

Tine Hofman

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
BE21 7370 1402 2203 EUR (BIC: KREDBEBB)

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.

