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Boekingsinformatie DRIJFKRACHT 2018
DRIJFKRACHT is een theatervoorstelling door het
Utrechtse gezelschap Stut Theater. Het gaat over de
levens van vier vrouwen tussen de 71 en 78 jaar,
gespeeld door henzelf:
Maaike, Letta, Mary en Christien treffen elkaar wekelijks
tijdens het seniorenzwemmen in De Kwakel. Hun
aquarobicspasjes voeren ze al jaren met veel plezier uit
en na afloop wordt er stevig nagepraat. Bij Stut zetten ze
hun eerste stappen op het podium. Je bent immers nooit
te oud om iets nieuws te leren. Ze delen lief en leed,
herinneringen van vroeger en verhalen over nu. Net als in
het zwembad.
DRIJFKRACHT is een spetterende voorstelling over
levenslust, kwetsbaarheid en veerkracht. Over omgaan
met moeilijke dingen en genieten van mooie momenten.
Zeer geschikt voor bijvoorbeeld congressen of
themabijeenkomsten over (gezond) ouder worden,
ouderenzorg en soortgelijke onderwerpen.

Praktische informatie
We komen graag bij u spelen!
De voorstelling kan geboekt worden in de periodes april t/m juni en september t/m december 2018.
Speelduur
75 minuten zonder pauze
Kosten
€1000 excl. BTW
Wanneer we buiten Utrecht spelen rekenen we ook €0,19 per kilometer aan reiskosten.
We nemen zelf een technicus mee die licht en geluid verzorgt, de vier speelsters moeten namelijk
worden versterkt. Het geniet de voorkeur wanneer er een professionele licht- en geluidset op locatie
aanwezig is, tegen een meerprijs kunnen wij dat eventueel ook verzorgen. Daarnaast hebben we een
aantal zaken nodig:
- De ruimte waarin we optreden moet verduisterd kunnen worden
- We hebben een speelvlak nodig van minstens 8 x 7 meter
- De speelsters hebben een aparte kleedkamer nodig (fijn als daar water en thee staat)
- Onze technicus heeft 4 à 5 uur nodig om op te bouwen en 2 à 3 uur om af te bouwen
- Het regelen/klaar zetten van zitplekken voor het publiek doen wij niet
- Er dienen minimaal 2 vrije 220V stroomgroepen in de speelruimte aanwezig te zijn
- We vervoeren ons decor met een bakwagen en die willen we zo dichtbij mogelijk uitladen
- We hebben twee parkeerplekken nodig voor de bakwagen en vervoer van spelers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kyra Kasel via kyra@stut.nl of 030 2311801.

DRIJFKRACHT wordt mede mogelijk gemaakt door:

