Mijnheer Neus vertelt
anders gewoon, gewoon anders
Mijnheer Neus vertelt, speelt, zingt en tovert verhalen bij elkaar.
Een voorstelling met humor, spanning en heel veel interactie.
Een vertoning die gewoon anders is, of anders gewoon.
Er zijn opvoeringen voor kleuters, voor 6-8- jarigen, voor 10-12jarigen en familievoorstellingen voor alle leeftijden.
Mijnheer Neus vertelt ons over krokodillen en tomatensoep, kleurt
emoties pompelmoezenpaars, verklapt wat mag en niet mag, bestrijdt
monsters, heeft het over Floris en BlancheFlour maar vooral leert hij
jou hoe je als je klein bent toch ‘groot en groots’ kunt zijn.
Verteltheater met sterke betrokkenheid van het publiek.
‘Mijnheer Neus vertelt’ kan in theaters, scholen, bibliotheken,
jeugd- en buurthuizen, centra buitenschoolse kinderopvang,
speelpleinwerking en gelijkaardige locaties gespeeld worden.
Marc Beyst speelt de voorstelling. Gastmuzikanten van Kip van
Troje zorgen voor livemuziek.
www.kipvantroje.be

Formule semi-akoestische voorstelling
M ij n h e e r N e u s speelt met muzikant
~ kleine voorstelling met livemuziek
1 acteur + 1 muzikant

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

M ij n h e e r N e u s s p e e l t s o l 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
M ij n h e e r N e u s s p e e l t m e t m u z i k a n t
1 acteur + 1 muzikant + 1 technisch
medewerker

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

1.290 euro (1) 1.720 euro (2)

M ij n h e e r N e u s s p e e l t s o l o
1 acteur + 1 technisch medewerker

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

1.120 euro (1)

zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie
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 %
Eventuele extra voor of na de voorstelling zelf:

Ba llo n pl oo i er N eus

75 euro per uur

M uz i ka nt:

130 euro per uur

Mijnheer Neus plooit na de voorstellingen ballonnen
Als kers op de taart kan er gekozen worden voor een extra speeluur met onze muzikant. Hij
combineert op een unieke wijze accordeon en zang, doorspekt met een vleugje humor. Wat je nog
eens graag wilde horen: iets uit het Vlaamse repertoire waar we mee opgroeiden, uit de kleinkunst,
Frans chanson of iets Iers. Of enkel en alleen kinderliedjes: U vraagt, wij spelen. Meezingen is de
boodschap. Ambiance verzekerd.
Wo rk sho p mu zi e k /th e at er

Prijs afhankelijk van haantal deelnemers en acteurs/muzikanten

Het decor is flexibel opbouwbaar. Zelfs in een kleine ruimte
kunnen wij onze voorstelling opvoeren.
De voorstelling kan aangevuld worden met ballonplooien, of
workshop muziek en of theater.
Kip van Troje is een professioneel ongesubsidieerd
theatergezelschap. Kip van Troje is als Culturele werking erkend
door Stad Gent. Gent is dan wel het broednest van Kip, toch
reizen wij door België en Nederland.
Heeft u vragen of suggesties? Wenst u een voorstelling te
prospecteren? Ontvangt u ook graag ons programmaoverzicht
voor andere leeftijden? Contacteer ons gerust!
© Koen De Paemelaere en Tine Hofman

‘Mijnheer Neus vertelt’ w o r d t

uitgebroed door:
Spel Marc Beyst ~ Muziek Trui Allemeersch of Willi De Block of Eddy Magits of
gastmuzikant ~ Regie Riet Van Heesvelde ~ Kostuums Rita Tas ~ Decor Marcel Moerman

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.

