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Boekingsinformatie Tikkie
Tikkie is een theatervoorstelling door het Utrechtse
gezelschap Stut Theater. Tikkie gaat over volwassen
worden en omgaan met geld en verplichtingen.
Zeven jongeren gaan letterlijk de strijd aan in een
boksring en worden geconfronteerd met ouder
worden en dingen moeten. Er wordt gestreden en
gevochten, geschreeuwd en gehuild, want
volwassen worden gaat niet zonder slag of stoot.
De voorstelling is vooral een aanrader voor jongeren
die op het punt staan om 18 te worden of het net
zijn. Zij zullen zich enorm herkennen in de verhalen
op het podium.
Tikkie gaat over uitdelen en incasseren. Zeven
jongeren ontdekken wat er allemaal op je af komt
als je 18 wordt. Vrijheid, je vleugels uitslaan, de
wereld ontdekken! Maar ook volwassen worden,
jezelf kunnen redden en een heleboel dingen
regelen. Een DigiD, bankrekening, zorgverzekering…
Maar daar gaan we het dus niet over hebben.
Praktische informatie
We komen graag voor u spelen! De voorstelling kan
geboekt worden in de periode november 2018 t/m februari 2019.
Speelduur
60 minuten zonder pauze
Kosten
€750 excl. BTW
Wanneer we buiten Utrecht spelen rekenen we ook €0,19 per kilometer aan reiskosten.
Het decor bestaat uit een simpele boksring (zie foto’s). We nemen daarnaast kostuums, rekwisieten
en een reisbare luidspreker voor geluidseffecten mee (die de spelers zelf binnen de voorstelling
bedienen). Daarnaast hebben we een aantal zaken nodig:
- We hebben een speelvlak nodig van minstens 7 x 7 meter, deze dient vlak te zijn.
- De spelers hebben een aparte kleedkamer nodig (fijn als daar water en koffie/thee staat).
- Afhankelijk van de ruimte waarin we spelen en de grootte van het publiek hebben de spelers
eventueel versterking nodig. Dat houdt in 7 draadloze headsets die we voor een meerprijs
kunnen regelen. Dit moet vooraf in overleg met productieleider Alex kortgesloten worden.
- De opbouwtijd van het decor (inclusief warming up met spelers) is circa 1,5 uur. Mocht er nog
geluid en andere techniek gebruikt worden dan is meer tijd voor opbouw nodig.
- Het regelen/klaar zetten van zitplekken voor het publiek doen wij niet.
- We vervoeren ons decor met een auto en die willen we zo dichtbij mogelijk uitladen.
- We hebben een parkeerplek nodig voor het vervoer van spelers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kyra Kasel via kyra@stut.nl of 030 2311801.
Daarnaast kunt u uiteraard terecht op www.stut.nl.
Tikkie wordt mede mogelijk gemaakt door:

