Arcanta Poppentheater - voorstellingen voor kinderen, ouderen en gezinnen

Waar het om draait

'Waar het om draait' is een veelkleurige voorstelling met volop interactie, unieke beleefdingen
en een sterk verhaal.Er liggen nieuwe avonturen in de vitrine van de avonturenwinkel.Â Ze
zijn alleen nog niet getest.Elk van de avonturen heeft betrekking op een zintuig. Ze komen
allemaal aan bod.Zelfs het zesde zintuig komt voorbij: het hart, want daarmee kun je
vertrouwen!De moraal van het verhaal? God maakt kapotte harten weer heel. Hem kun je
vertrouwen.Dat is waar het om draait.Ontmoet de directeur van de winkel, Meneer Kruin, de
bediende Daucus en ook Meneer Ratson, die in een rad woont en van kleur houdt. Twee
journalisten houden Â alles wat er gebeurt goed in de gaten, want die zijn gekomen om er een
verslag van te kunnen schrijven!Â Â Waar Het Om Draait speciaal voor u! Deze voorstelling is ook
erg geschikt als voorstelling rond Pasen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!Publiek en
praktijkPubliek: Kinderen 4-12 jaar (basisschool) en verder ieder enthousiast publiek ongeacht
samenstelling.Zaal: Een verduisterbare ruimte is niet noodzakelijk, maar is meestal wel mooier.Licht
& geluid: Ons theater beschikt over een professionele licht- en geluidsinstallatie. Wij hebben
minimaal Ã©Ã©n vrije groep/stopcontact nodig (220 V/16A geaard).Podium en stoelen: Bij voorkeur
speelvlak op podium. Een middenpad tussen de stoelen inÂ de zaalÂ is prettig.Opbouwtijd:Â Rond
de 45 minutenDuur: 60 minutenAfmetingen: benodigde speelruimte (h x b x d) min. 2.00 x 5.00 x
2.00 meterPrijs:Â Eur 400,- all-in.
Daar Gaan We Voor in combinatie met Waar Het Om DraaitÂ op dezelfde dag en plaats: Eur 600,-Â
Betalingswijze: Na de voorstelling mailen of overhandigen wij een rekening. Hoe en wanneer die
binnen de betalingstermijn wordt voldaan maakt ons niet uit.Â Â Â Â

Bij gevoegd de poster/flyer als bestand (open de afbeelding in uw browser en sla 'em op waar u
wilt).Â U kuntÂ de afbeelding naar eigen inzicht gebruiken.

http://arcanta.nl
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