Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

Het geheim van de

VUURTOREN
liedjestheater aan, over en in het water

Een heuse vuurtoren, livemuziek en interactie van de bovenste duikplank.
Spring jij mee in ons avontuur?
Golvend meezingen, stralend meedansen. Ahoi!
Willi speelt accordeon op de rotsen voor zijn vuurtoren.
Aan de andere kant van het eiland zingt Ireen liedjes op het strand.
Op een keer hoort Willi in de verte vioolklanken.
Hij gaat op zoek en vindt Ireen Sireen.
En wat blijkt? Samen spelen en zingen is veel leuker!
“Schipper mag ik overvaren” brengt ook kinderen naar het eiland.
Wanneer ze samen het geheim van de vuurtoren ontdekken,
is het hek van de dam.
Liedjes à volonté!

Dit programma heeft een versie voor kleuters, een versie voor 6- tot 9- jarigen
en een familievoorstelling.

Spel ca. 60 à 70’
Aankomst: ca. 2u voor
aanvang

Formule semi-akoestische
voorstelling: cast 2 acteur/muzikanten

390 euro (1)
530 euro (2)*

700 euro (3)
840 euro (4)

zelfde voorstellingen op één dag op zelfde locatie

Max. 90 toeschouwers per voorstelling
* indien 2 akoestische voorstellingen gespreid over 2 dagdelen: meerprijs van 15 %

vanaf 51 toeschouwers: 4 euro per persoon
meerkost.

Vervoer: 0,48 euro/km – vertrek Gent centrum - Btw: 6 %

Spel ca. 60 à 70’
1.270 euro (1)
1.675 euro (1)
Formule semi-akoestische
Aankomst:
ca.
2u30
voor
zelfde
voorstellingen
op
één
dag op zelfde locatie
voorstelling: cast 2 acteur/muzikanten en 1
aanvang
technicus
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 %

‘Het geheim van de vuurtoren’ wordt uitgebroed door:
Spel & Muziek Ireen Beke of Ilse Claeys en Willi De Block
~ Scenografie en techniek Willi De Block

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.

