Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

tijd van toen
poëzie, liedjes, muziekjes en verhalen uit vervlogen tijd

‘Wat in je kinderjaren je hart boeit en waarmee je stoeit,
blijft immer in ’t geheugen en men vergeet het nooit’ – auteur onbekend
Nostalgische herinneringen komen naar boven
door iedereen te laten genieten van verhalen van ‘toen’:
vertelsels van voor ‘den oorlog’, fabels van de la Fontaine, liedjes van op school,
verhalen van rond de Leuvense stoof, feestmuziekjes
en een wiegenlied voor het slapengaan.
Deze voorstelling richt zich tot medioren en senioren.

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

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

390 euro (1)
530 euro (2)*

700 euro (3)
840 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

1 acteur + 1 muzikant + 1 technisch
medewerker

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

1.155 euro (1)
1.525 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 %

Tijd van toen wordt uitgebroed door:
Spel Tine Hofman of Marc Beyst ~ Muziek Trui Allemeersch of Willi De Block of Eveline
d’Hanens of Eddy Magits ~ Regie Tine Hofman ~ Kostuums Rita Tas en Martine Samoun
~ Tekst Marc Beyst en Tine Hofman met dank aan vele lieve oma’s en super opa’s voor het
hervertellen van jeugdverhalen en herbeleven van liedjes uit vervlogen tijd

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!
Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden.

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.

