Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

wetenschappelijk verantwoord verteltheater

Tech
nik
nak

-

-

verhalen, poëzie, woordspelingen, filosofische doordenkers en liedjes
technisch ontleed en wetenschappelijk herkneed

‘Tech-nik-nak’ is een interactieve vertelvoorstelling
die jou zeker iets nieuws laat ontdekken.
Geleidend-geluid-muziek, experimentele expressies in verbaal verhaal
en wetens-waardige-wetenschappelijke-weetjes.
Voor bezige bijen, uitvlinders in spé, bigikids of andere speurneuzen.
Luisteren, genieten en meedoen: Perfectum Resultativum.
v oor s pe e l v oge ls uit 1 e , 2 e e n 3 e gra a d ba s is onde rw ijs .

Wij vertellen over wollige wolken in de lucht, wij praten bruisend over
opborrelende oliebronnen onder de grond en hebben het ook nog
over alles wat daartussen ligt en tussenkomt.
Hoe bewondering verwondering worden kan: ervaar.
Wij nemen de proef op de som. Ontdek ons. Eureka!
https://youtu.be/jm5aFbsJLwc

Formule semi-akoestische voorstelling

kleine voorstelling met livemuziek
1 acteur + 1 muzikant

Spel ca. 70’
Aankomst: ca. 1u30 voor
aanvang

410 euro (1)
820 euro (3)
520 euro (2)*
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 %
Vervoer: 0,48 euro/km – vertrek Gent centrum - Btw: 6 %
Formule semi-akoestische voorstelling lowbudget

kleine voorstelling zonder muzikant
met 1 acteur

Spel ca. 55’
Aankomst: ca. 1u30 voor
aanvang

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 / organisator voorziet assistentie
bij lossen, opbouw en laden
* Indien 2 akoestische voorstellingen gespreid over 2 dagdelen:
meerprijs van 15 %
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. 250 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 Marc Beyst of Tine Hofman (volgens wens of beschikbaarheid)
Muziek Willi De Block of Trui Allemeersch.
Regie & speladvies Riet Van Heesvelde.
Decor Marcel Moerman ~ Kostuums Martine Samoun en Boss.
Het decor is flexibel opbouwbaar. Zelfs in een kleinere ruimte kunnen wij onze voorstelling opvoeren.
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.

