Reizend speeltheater Kip van Troje presenteert

lekker verteltheater

A
volonté
po ë z ie , pro z a , v e rha l e n e n lie dj e s ov e r ta fe l e n , v oe ds e l e n duurz a a m ge n ie te n

‘A volonté’ is een interactieve voorstelling om van te smullen.
Overgoten met een saus van verhalen, versierd met toefjes poëzie
en opgediend met krokante woordspelingen.
Voor lekkerbekken die willen smikkelen met een glimlach en
gevoel voor fantasie.
Luisteren, genieten en meedoen: dat is onze boodschap.
v oor s pe e lv o ge l s uit 1 e , 2 e e n 3 e gra a d ba s is onde rw ijs .

Tijdens de voorstelling bekijken wij op speelse wijze: duurzame voeding
met een ethische, sociale en gezonde bril. Wij laten het publiek mee nadenken
over: voeding uit verschillende regio’s en landen,
vers koken en fastfood, eten met de seizoenen mee …
We staan stil bij bewust consumeren: bio, fairtrade, vlees versus vege …

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

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

Max. 120 toeschouwers per voorstelling
* Indien 2 akoestische voorstellingen gespreid over 2 dagdelen:
meerprijs van 15 %

410 euro (1)
520 euro (2)*

820 euro (3)
980 euro (4)

()zelfde voorstellingen op één dag op zelfde
locatie
vanaf 51 toeschouwers: 4 euro per persoon
meerkost.

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. 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 %

Spel Marc beyst ~ Muziek Willi De Block, Trui Allemeersch of Eddy Magits
Decor Marcel Moerman ~ Kostuums Sarah Pacini, 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.

