Vind je het GEK!
Ontroerende, humorvolle voorstelling gebaseerd
op waargebeurde levensverhalen en indringende
portretten van mensen met een psychische
kwetsbaarheid en stigma
Kosten: € 985,- excl. 6%btw en reiskosten (huur
aanhangwagen + km vergoeding vanaf
Amsterdam)
Theater met bagage met gratis handleiding
voor gespreksleiding en gesprekskaarten voor
publiek.

Praktisch
Speelduur: 60 minuten
Nabespreking: in overleg
Het gezelschap komt uiterlijk 2 uur voor aanvang
voorstelling aan (of in overleg met organisatie). Het
gezelschap bestaat uit 3 personen (2x speler & 1x
techniek).

“Ik weet heus wel dat ik anders
ben, want hé ik ben niet gek.
Maar ben ik daarom minder dan
een ander?
Ik weet best, soms heb ik
misschien een iets te grote bek.
Waarom mag jij zijn wie je bent,
en wil je wel dat ík verander?”

Het gezelschap neemt mee:
- Elektrische piano
Geluidset (incl. zendmicrofoons ) geschikt voor zalen tot max. 150 personen.
- Video projector met laptop.
- Kleine licht set (4x Active Sunstrip).
Het volgende dient op locatie aanwezig te zijn:
Een vrij speelvlak van minimaal 6 mtr breed en 5 mtr diep. Diepte is belangrijk i.v.m.
projectie.
Voor de techniek 3x vrije stroomgroep 16A/230V (1x audio/video & 2x licht).
1 kleedkamer voor 2 personen voorzien van spiegel, 2 stoelen, een tafel(tje),
wastafel en een toilet in nabijheid
Koffie, thee, water en eventueel iets te eten (in overleg en afhankelijk van tijden).
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Indien gespeeld word in een gefaciliteerde theaterzaal/congreszaal:
Aankomsttijd in overleg i.v.m. het stellen/programmeren van het licht.
Een geluidsinstallatie die geschikt is voor de capaciteit van de zaal (wel eigen controls/
zenders).
Een technicus licht/geluid die kan assisteren bij op/afbouw.
Er is een lichtplan aanwezig.
In het geval dat de FOH verder weg is dan 30m graag overleg i.v.m. met audio/video/
licht.
Zwarte afstopping (standaard).
Contactpersoon techniek:
Diederik: 06-53658132 of 06-53389880
diederik.ruules@ampco-flashlight.nl

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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