De lente...

Papieren pop-uptheater
Uit een groot boek komt een verhaal tevoorschijn als we de
bladzijden omdraaien. Decors worden zichtbaar, luiken gaan
open en dicht, alles met geluid en muziek.

Hup !

VOORSTELLING IN
HET NEDERLANDS

Workshop
pop-upkaart
maken
De toneelgroep
biedt een workshop
pop-upkaart maken
die aansluit op de
voorstelling.
- Vanaf 6 jaar
- Duur 1 uur
- 12 inschrijvingen

Expositie
Een betoverende reis door de seizoenen, met allerlei soorten
dieren. Klop, klop, klop! Wie zit er achter de pagina verstopt?

De zomer...

Een voorstelling met muziek en papier, gebaseerd op de vier
seizoenen en klassieke kinderverhalen, zoals De kikker met
de grote mond en De want.
Een visuele en poëtische theatervoorstelling die klein en
groot zal verrassen!

Wij exposeren
4 panelen met de
4 verhalen zodat
de kinderen na de
voorstelling nog na
kunnen genieten met
hun begeleiders.

Technisch fiche
De voorstelling is op technisch gebied autonoom.
Wij kunnen verschillende voorstellingen
op een dag verzorgen.
Reizende versie
Wij kunnen ons op de plek van de
voorstelling verplaatsen en passen
ons aan de beschikbare ruimte aan
(minimale benodigde ruimte voor
het toneel: 3,50 m x 3,50 m)
Voorstellingsruimte
(Scholen: tot 8 jaar).
De toneelgroep zorgt voor de tribune,
en voor licht en geluid.
In onze Mongoolse tent
Capaciteit: 49 plaatsen
Tribunes en licht aanwezig

Vanaf
1 jaar
Duur van de voorstelling
25 minuten
Capaciteit
70 plaatsen
of 3 klassen

Het team
Spel
Sophia Shaikh
Regie licht en geluid
Lionel Bouilhac
Behulpzame blik
Adrian Esteban Giovinatti

Contactgegevens
+33.664.548.612
contact@chambouletoutheatre.fr
www.chambouletoutheatre.fr

Onze partners
De Conseil Departemental (departementale raad) van het departement Puy-de-Dôme,
de stad Riom, de stad Châtel-Guyon, de stad Volvic, het RAM (steunpunt kinderverzorgers)
van Manzat, de kleuterschool van Bromont-Lamothe, de kleuterschool van Saint-Georgesde-Mons, de kleuterschool Jean Rostand, het RAM en het kinderdagverblijf van Riom,
de kleuterschool Jeanne d’Arc en het kinderdagverblijf van Châtel-Guyon, de kleuterschool
La clé des champs en het kinderdagverblijf van Volvic.

