
Speelduur: +/- 30 minuten
Maximum drie voorstellingen per dag - minimum 60 minuten tussen 
begintijden

Speelvlak: 50 m² - Hoogte: 3 m - Ondergrond: vlak
Mogelijkheid om met motor + aanhangwagen tot aan de speelruimte te rijden
Publieksopstelling: halve cirkel voor speelplek
Indien mogelijk op een rustige locatie

Opbouw: 1uur 30 min
Afbouw: 1 uur 

Geluidsinstallatie met aansluiting voor laptop
Geluidstechnicus aanwezig tijdens opbouw
Beschutting (tentje) voor geluidsinstallatie en laptop bij regenweer

Catering: een licht verteerbare lunch (broodjes, fruit …) voordien, 
en een volwaardige maaltijd nadien voor twee personen 
(waaronder 1 veganist) + enkele flessen water
Kleedruimte, met evt. douches

Transportvergoeding: € 0,40 per km vanaf Arendonk
Parkeerplaats voor auto + aanhangwagen
Mogelijkheid om te laden en te lossen bij de speelplek

Tarieven
1 voorstelling: € 600  - 2 voorstellingen: € 750  - 3 voorstellingen:  € 900
Mobiele variant op aanvraag  

Roadkill papadopoulos is een productie van In eigen nat 
(info@ineigennat.be)

Bart Broeckx: 0468 47 55 81 - Gunter Schellekens: 0487 67 97 16

Roadkill papadopoulos is een productie van In eigen nat 
(info@ineigennat.be)

Bart Broeckx: 0468 47 55 81 - Gunter Schellekens: 0487 67 97 16

- THEATER OP LOCATIE -

Speelduur: +/- 30 minuten
Maximum drie voorstellingen per dag - minimum 60 minuten tussen 
begintijden

Speelvlak: 50 m² - Hoogte: 3 m - Ondergrond: vlak
Mogelijkheid om met motor + aanhangwagen tot aan de speelruimte te rijden
Publieksopstelling: halve cirkel voor speelplek
Indien mogelijk op een rustige locatie

Opbouw: 1uur 30 min
Afbouw: 1 uur 

Geluidsinstallatie met aansluiting voor laptop
Geluidstechnicus aanwezig tijdens opbouw
Beschutting (tentje) voor geluidsinstallatie en laptop bij regenweer

Catering: een licht verteerbare lunch (broodjes, fruit …) voordien, 
en een volwaardige maaltijd nadien voor twee personen 
(waaronder 1 veganist) + enkele flessen water
Kleedruimte, met evt. douches

Transportvergoeding: € 0,40 per km vanaf Arendonk
Parkeerplaats voor auto + aanhangwagen
Mogelijkheid om te laden en te lossen bij de speelplek

Tarieven
1 voorstelling: € 600  - 2 voorstellingen: € 750  - 3 voorstellingen:  € 900
Mobiele variant op aanvraag  

- THEATER OP LOCATIE -

RoADKILL    
    PAPADOPOULOS

RoADKILL    
    PAPADOPOULOS



Speelduur: +/- 30 minuten
Maximum drie voorstellingen per dag - minimum 60 minuten tussen
begintijden

Opbouw: 40 minuten
Afbouw: 40 minuten

Mogelijkheid om boot +  kar bij regenweer  overdekt te kunnen zetten 
Mogelijkheid om bidon met 10 liter water te vullen

Catering: een licht verteerbare lunch (broodjes, fruit …) voordien, 
en een volwaardige maaltijd nadien voor twee personen 
(waaronder 1 veganist)
Enkele flessen water
Kleedruimte, met evt. douches
Grote spiegel + badje met warm water

Transportvergoeding: € 0,40 per km vanaf Arendonk
Parkeerplaats voor auto + aanhangwagen
Mogelijkheid om te laden en te lossen bij de speelplek

Tarieven:
3 x 30 minuten  -  € 650

Evoluticum Humanitas is een productie van In eigen nat (info@ineigennat.be)

Bart Broeckx: 0468 47 55 81 - Gunter Schellekens: 0487 67 97 16

- MOBIELE ACT -

Speelduur: +/- 30 minuten
Maximum drie voorstellingen per dag - minimum 60 minuten tussen
begintijden

Opbouw: 40 minuten
Afbouw: 40 minuten

Mogelijkheid om boot +  kar bij regenweer  overdekt te kunnen zetten 
Mogelijkheid om bidon met 10 liter water te vullen

Catering: een licht verteerbare lunch (broodjes, fruit …) voordien, 
en een volwaardige maaltijd nadien voor twee personen 
(waaronder 1 veganist)
Enkele flessen water
Kleedruimte, met evt. douches
Grote spiegel + badje met warm water

Transportvergoeding: € 0,40 per km vanaf Arendonk
Parkeerplaats voor auto + aanhangwagen
Mogelijkheid om te laden en te lossen bij de speelplek

Tarieven:
3 x 30 minuten  -  € 650

Evoluticum Humanitas is een productie van In eigen nat (info@ineigennat.be)

Bart Broeckx: 0468 47 55 81 - Gunter Schellekens: 0487 67 97 16

- MOBIELE ACT -


