
de bullebak 

info@letterbelangrijk.nl	   ©	  Letter	  Belangrijk	   www.letterbelangrijk.nl	  

Praktische informatie 

Algemeen 

Deze	  zelfgeschreven	  muzikale	  en	  interactieve	  voorstelling	  wordt	  gespeeld	  door	  twee	  
acteurs.	  De	  duur	  van	  de	  voorstelling	  betreft	  +/-‐	  30	  minuten.	  Aankleding	  en	  apparatuur	  
worden	  verzorgd.	  Na	  de	  voorstelling	  is	  er	  ruimte	  om	  op	  de	  foto	  te	  gaan	  met	  de	  acteurs. 

Bezoekers 

Het	  aantal	  bezoekers	  is	  afhankelijk	  van	  wat	  de	  locatie	  toelaat.	  De	  voorstelling	  komt	  het	  
meest	  tot	  zijn	  recht	  in	  een	  intieme	  setting.	  Hierbij	  denken	  wij	  aan	  maximaal	  100	  bezoekers.	  	  

Locatie 

De	  voorstelling	  kan,	  in	  overleg,	  op	  elke	  gewenste	  locatie	  worden	  gespeeld.	  Omdat	  er	  gebruik	  
wordt	  gemaakt	  van	  geluidsapparatuur	  is	  een	  stroomvoorziening	  noodzakelijk.	  

Datum 

De	  voorstelling	  is	  gericht	  op	  het	  thema	  ‘Griezelen’	  van	  de	  Kinderboekenweek	  die	  loopt	  van	  4	  
tot	  en	  met	  15	  oktober.	  Mocht	  u	  liever	  een	  speeldatum	  hebben	  buiten	  deze	  periode,	  
bijvoorbeeld	  rondom	  Halloween,	  is	  dat	  in	  overleg	  mogelijk.	  	  

Doelgroep 

De	  voorstelling	  is	  geschikt	  voor	  kinderen	  in	  de	  leeftijd	  van	  4	  tot	  ongeveer	  8	  jaar.	  

Promotiemateriaal 

Mocht	  u	  de	  voorstelling	  boeken	  dan	  kunnen	  we	  u	  op	  aanvraag	  het	  volgende,	  per	  mail,	  
toezenden:	  
-‐	   De	  poster	  met	  daarop	  tijd	  en	  datum	  van	  uw	  boeking.	  	  
-‐	   Toegangskaartjes	  	  die	  u	  optioneel	  aan	  de	  bezoekers	  kunt	  uitdelen	  en/of	   verkopen.	  	  
-‐	   Een	  synopsis	  voor	  in	  een	  eventuele	  informatiebrochure. 

Kosten 

1	  voorstelling	  	   	   	   	   €	  400,-‐	   	  
2	  voorstellingen	  op	  dezelfde	  locatie	   €	  650,-‐	  

Bij	  een	  afname	  op	  meerdere	  locaties	  kan	  er	  een	  projectprijs	  worden	  afgesproken.	  
De	  genoemde	  prijzen	  zijn	  exclusief	  6%	  BTW	  en	  reiskosten	  à	  €0,19	  per	  gereden	  kilometer.	  

Workshop 

Indien	  gewenst	  kan	  de	  voorstelling	  worden	  uitgebreid	  met	  een	  workshop	  theater.	  In	  deze	  
workshop	  leren	  we	  de	  kinderen	  door	  middel	  van	  verschillende	  oefeningen	  de	  basis	  van	  het	  
acteren.	  Dit	  alles	  op	  een	  speelse	  wijze	  aansluitend	  op	  het	  thema	  griezelen.	  

Hoewel	  de	  voorstelling	  in	  schoolverband	  gespeeld	  kan	  worden,	  bieden	  wij	  de	  workshop	  
alleen	  klassikaal	  aan.	  Dit	  om	  het	  overzicht	  te	  behouden	  en	  een	  veilig	  leerklimaat	  te	  
bewaken.	  

De	  extra	  kosten	  bedragen	  €50,-‐	  per	  uur,	  als	  meerprijs	  op	  de	  prijs	  van	  de	  voorstelling.	  


