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. 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 KAV, KVLV, Landelijke
Gilden, Gezinsbond en gelijkaardig spelen wij graag.
speelformule Watertanden
Akoestisch met muzikant kleine voorstelling
met livemuziek
1 acteur + 1 muzikant ~ gezien het poëtische

Spel ca 70’

karakter kunnen er bij deze spelvorm per opvoering
best max. 100 personen aanwezig zijn.
* is de groep groter dan 50 luisteraars, dan brengen wij zelf geluidsversterking en eventueel technieker mee, met uitzonderling voor
culturele centra.

325 euro (1) 425 euro (2)** voorstellingen op één
dag. Prijzen geldig tot 50 kijkers, per extra
toeschouwer: 4 euro per persoon meerkost

Vervoer: 0.48 euro/km BTW: 6%
** prijs voor 2 voorstellingen die in zelfde dagdeel (bv.
voormiddag) vallen, zoniet +15% meerprijs.

Watertanden werd speciaal voor het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van het project 'Rodekool met
appeltjes' (project 2007) door Kip van Troje ~ reizend theatergezelschap ontworpen en gespeeld.

Spel Marc Beyst ~ Tekst en regie Tine Hofman
Muzikale omkadering een van onze huismuzikanten
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