reizend speeltheater Kip van Troje stelt voor

stof & steen
poëzie, proza en verhalen over de grote oorlog

Wij laten u luisteren naar kleine flarden uit de grote oorlog:
dagboekaantekeningen en getuigenissen van componisten, schrijvers en soldaten,
lussen lopen in loopgraven, blinde vernietiging, orkanen van ontploffingen,
moordende mortieren, klaprozen: bloedrood, vrouwen thuis, koken op rantsoen …
Wij brengen een landschap van woorden, om wonden te dekken.
Granaatscherf, kogel, stof en steen.
Een bitter thema gunnen wij een zoete terugblik.
Een acteur en een muzikant brengen ontwapend moois.
Een poëzieavond, een literaire namiddag, een prozabrunch …
Deze voorstelling richt zich tot volwassenen
en is ook boekbaar voor leerlingen 3e graad SO en hoger onderwijs.

Stof & steen reist door Vlaanderen van 11 oktober ’14 tot 11 november ’18.

Stof & steen kan gespeeld als
Semi-akoestische set

Spel ca 70’

kleine voorstelling met livemuziek
1 acteur + 1 muzikant ~ gezien het

Aankomst: ca 1u30 voor aanvang.

dag op zelfde locatie). Vanaf 51
toeschouwers: 4 euro per persoon
meerkost.

poëtische karakter kunnen er max. 90
personen meegenieten van de voorstelling.

Versterkte set **
1 acteur + 1 muzikant + 1 technisch
medewerker. Tot max. 300 toeschouwers.

390 euro (1) 450 euro (2)* 600 euro (3)
730 euro (4 dezelfde voorstellingen op één

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

1.155 euro (1) en 1.525 euro (2 dezelfde
voorstellingen op één dag op zelfde
locatie). Vanaf 301 toeschouwers: 4 euro
per persoon meerkost.

* indien 2 akoestische voorstellingen gespreid over twee dagdelen: +15% op uitkoopsom
** wij brengen zelf geluid- en lichtversterking mee, met uitzondering voor culturele
centra

Vervoer: 0.48 euro/km
BTW: 6%

Stof

& steen
Spel Tine Hofman of Marc Beyst ~ Muziek Trui Allemeersch of Willi De Block of Eveline d’Hanens
of Eddy Magits ~ Regie Riet Van Heesvelde en Tine Hofman ~
Kostuums Rita Tas en Martine Samoun ~ Tekst Marc Beyst en Tine Hofman

Het decor is flexibel opbouwbaar. Zelfs in een kleinere ruimte kunnen wij onze voorstelling opvoeren.
Kip van Troje is een professioneel ongesubsidieerd theatergezelschap. Gent is dan wel het broednest van Kip,
toch reizen wij in heel Vlaanderen en Nederland.
Heeft u vragen of suggesties? Wenst u een voorstelling te prospecteren? Ontvangt u ook graag ons
programmaoverzicht voor andere leeftijden? Contacteer ons gerust!

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

