Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

Snoepletters

Mevrouwtje Mevrouw vertelt , speelt, zingt.
Zij tovert verhalen bij elkaar.
Een voorstelling met humor , spanning en heel veel interactie ,
op een kleurig dienblad aangereikt.
Snoepletters is een zoete aaneenschakeling van gedichten,
woordspelletjes , mopjes , verhalen en een fabel.
Een voorstelling over warmte , waarden en respect.
Heerlijk verteltheater voor kinderen en hun familie/begeleiders.

Snoepletters
In het weekend en tijdens de vakanties is het voor Mevrouwtje Mevrouw altijd feest. Altijd feest! Want dan
mag ze naar haar oma en naar haar opa toe. Logeren. Opa en oma wonen in een leuk huis met een grote,
zonnige tuin. De keuken is het lievelingsplekje van oma. En opa? Die zit in de woonkamer met zijn neus
tussen de boeken. ‘Je moet meer eten’ zegt oma. ‘Je moet boeken lezen, kind, lézen moet je doen’ zegt opa.
Je raadt het al: Mevrouwtje Mevrouw is de troetel van opa en de liefste lieveling van oma.
Er zijn opvoeringen voor kleuters, voor 6-8- jarigen, voor 10-12- jarigen
en familievoorstellingen voor alle leeftijden.
MUZIKANTEN Willi De Block, Grid Bertiau, Eddy Magits of Trui Allemeersch
TEKST & SPEL Tine Hofman Kostuums Rita Tas Decor & technische realisatie Marcel Moerman
Formule semi-akoestische voorstelling
Snoepletters speelt met muzikant
~ kleine voorstelling met livemuziek
1 acteur + 1 muzikant

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

Snoepletters speelt solo
~ kleine voorstelling 1 acteur
lowbudgetvoorstelling zonder ‘toeters en
bellen’

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

380 euro (1)
495 euro (2)*

780 euro (3)
935 euro (4)

zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie
260 euro (1)
440 euro (3)
340 euro (2)*
530 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 %.
Aan het einde van de voorstelling delen wij snoepjes uit. Deze kunnen
door de organisator aangekocht worden, of door ons voorzien worden De
aankoopprijs rekenen wij dan door.
Vervoer: 0,48 euro/km – vertrek Gent centrum - Btw: 6 %
Formule versterkte voorstelling
Snoepletters speelt met muzikant
1 acteur + 1 muzikant + 1 technisch
medewerker

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

1.270 euro (1)

Snoepletters speelt solo
1 acteur + 1 technisch medewerker

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

1.090 euro (1)

1.675 euro (2)

zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie
1.575 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.
Aan het einde van de voorstelling delen wij snoepjes uit. Deze kunnen door de organisator aangekocht worden, of door
ons voorzien worden De aankoopprijs rekenen wij dan door.
Vervoer: 0,48 euro/km – vertrek Gent centrum - Btw: 6 %

Snoepletters is een spin off van Sinterklaas Speculaas.
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 . 9000 gent . 09/223.06.64
0478/37.45.34 . kip@kipvantroje.be . 0473/97.38.64
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.
Een infovraag, prijsvraag of offerte kan niet als boeking beschouwd worden. Een opdracht is pas definitief wanneer wij
een samenwerkingscontract én voorschot of bestelbon ontvangen hebben.

