Stillen
Een beeldende voorstelling over eetstoornissen
en de zoektocht naar identiteit
Met getekende figuren, projecties en animaties
vertelt Stillen over irreële gedachten en
gevoelens, het overwinnen van angsten en de
weg naar herstel van een eetstoornis. Een
afwisselende voorstelling over goed genoeg zijn,
triggers en vinden wat je vervult.
Kosten: € 795,- excl. 6%btw en reiskosten
(€ 0,30/km vanaf Den Haag)
Tekst/spel: Maartje Wikkerink
Regie: Ingrid van Leeuwen
Fee Buurmans
Facilitair
Wikkerink heeft een mooie
Speelduur: 60 minuten
tussenweg
gevonden tussen
15 minuten pauze tussen voorstelling en bespreking
de ernst van de zaak en de
Voorbereidingstijd in de zaal: 180 minuten
nodige luchtigheid
Afbouw: 90 minuten
Speelvlak (minimaal): 5 m breed x 3,5 m. diep, x 2,75 m hoog.
Bezetting: 1 speler, 1 technicus/podium assistent
Benodigde voorzieningen : Geluid
Geluidsinstallatie voor versterking laptop
2x mini-jack aansluiting voor laptop
Draadloze headset microfoon (bij publiek > 100 en/of zalen met slechte akoestiek)
Benodigde voorzieningen : Beeld
Overhead beamer, stelbaar op onze achterwand
Licht: zalen zonder theaterfaciliteiten
Maartje maakt gebruik van projecties. De ruimte hoeft niet verduisterd te zijn maar
directe lichtinval (zonlicht) moet voorkomen kunnen worden.
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Licht: theaterzalen
4x par/fresnel front 1e plan, OW
3x par/fresnel front 2e plan, OW
2x profielspot, OW
3x par/fresnel tegen, OW
Lichtplan beschikbaar
Overige
- 1 Kleedkamer
- Gratis parkeerplaats
- Wanneer de voorstelling op een etage gespeeld wordt, dient de organisatie er voor
te zorgen dat het decor e.d. naar boven en beneden gebracht wordt
- Beamer, geluidsinstallatie en draadloze microfoon kunnen desgewenst meengenomen
door theatergezelschap tegen meerprijs.
- Voor zalen zonder podium/tribune: probeer hoogteverschil in zitplaatsen te creëren
door bijvoorbeeld de achterste rij toeschouwers op krukken te laten plaatsnemen
i.v.m. de zichtbaarheid
Wij nemen mee

- Witte achterwand (4,5m breed x 2,5m hoog x 1m diep)
- Tafel (3m breed x 0,8m diep)
- Losse beamer + 30m VGA kabel
Voor vragen over techniek/voorzieningen, kunt u contact opnemen met Joeri van
Veenendaal, telefoon: 06 43 08 16 31

En verder
Maartje werkt graag mee aan een nabepreking.
Beleidend materiaal beschikbaar (gratis)
Ook beschikbaar als 'Theater met bagage'
Bij het boeken van een voorstelling ontvangt u een persfoto en een digitale flyer.
Gepersonaliseerd drukwerk mogelijk tegen meerprijs.
Informatie en boekingen
Jolanda Seinen tel:06 431 427 60 jolanda@krachtvanbeleving.nl
Op alle boeking zijn algemene voorwaarden van kracht.
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Foto’s decor
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