Een vertelproductie voor volwassen lekkerbekken.

Watertanden
W a t e r t a n d e n van oude groenten en vergeten fruit. Verhalen over hop en aardbei en
Schaarbeekse krieken, smaakmakend fantaseren over kardoen en spruiten. Vertelsels uit het
hoppeveld, over appels zonder slangen, over hoe de zurkel de pan uit swingt, hoe warmoes je
warm houdt en hoe je aardperen uitdeelt.
Een voorstelling om van te smullen. Overgoten met een saus van verhalen, versierd met toefjes
poëzie en opgediend met krokante woordspelingen.
De livemuziek zorgt voor een extra smaakmaker en lekkere warme sferen.
Voor lekkerbekken die willen smikkelen met een glimlach en gevoel voor fantasie.
Dit lekker brokje verteltheater kan doorgaan in bibliotheken, klassen, culturele & ontmoetingscentra, jeugd& dienstencentra, tuinen, musea … Ook voor afdelingen van Femma, Ons, Landelijke Gilden, Gezinsbond
en gelijkaardig spelen wij graag.
Formule semi-akoestische voorstelling
kleine voorstelling met livemuziek
1 acteur + 1 muzikant

Spel ca. 75’ / Aankomst: ca.
1u30 voor aanvang

380 euro (1)
495 euro (2)*

780 euro (3)
935 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 %

Eventuele extra voor of na de voorstelling zelf:
M uz i ka n t:

Als kers op de taart kan er gekozen worden voor een extra speeluur met onze muzikant. Hij
combineert op een unieke wijze accordeon en zang, doorspekt met een vleugje humor. Wat je nog
eens graag wilde horen: iets uit het Vlaamse repertoire waar we mee opgroeiden, uit de kleinkunst,
Frans chanson of iets Iers. Of enkel en alleen kinderliedjes: U vraagt, wij spelen. Meezingen is de
boodschap. Ambiance verzekerd.

Extra van 130 euro
per uur / indien
speeluren niet
aansluitend op de
voorstelling zijn, telt
er een wachtvergoeding van 12
euro per wachtuur.

Spel Marc Beyst en Willi De Block of Grid Bertiau ~ Tekst en regie Tine Hofman

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.

