THEATER THUISBEZORGD

Sophie Stravens speelt:

ANTIGONE
www.sophiestravens.com

Regie: André van Hest Teksten: Jibbe Willems, André van Hest & Sophie Stravens Muzikale arrangementen: Jurrian Marx

THEATER THUISBEZORGD
De theaterzalen grotendeels gesloten en de festivals afgelast... Mist u het al?
Boek nu - gratis - een theatervoorstelling aan huis! (Of op een andere locatie.)
Sophie Stravens speelt ‘korte klassiekers’: in 30 minuten maakt het publiek kennis met
beroemde verhalen in een nieuw, hip jasje. Actueler dan ooit.
Vanaf zomer 2020 door heel het land:

// Antigone
// Jeanne d’Arc

De eeuwenoude tragedie over trouw en burgelijke ongehoorzaamheid.
Waarom kan zij zich niet neerleggen bij wat de maatschappij haar oplegt?

Het onvoorstelbaar, maar waargebeurde verhaal over rechtvaardigheid.
Voor wie blijft zij strijden? En tegen welke prijs?

De voorstellingen kunnen één of meerdere keren op een dag in uw tuin, garage,
woonkamer of kelder, restaurant, schuur of molen worden gespeeld. Waar u maar wilt.
Hoe werkt het dan precies? Heel simpel.
Sophie komt naar u toe en speelt haar voorstelling op locatie. Promotiemateriaal om
bezoekers uit te nodigen kan worden verzorgd. Er zijn geen kosten aan verbonden*
en alle techniek kan worden meegenomen. Er is alleen een stroomaansluiting nodig
en natuurlijk voldoende zitplekken. Na afloop gaat Sophie - digitaal en contactloos ‘met de pet rond’ voor een donatie.
* Bij minder dan 150,- aan donaties, gasten bepalen zelf het bedrag, wordt gevraagd de reiskosten te vergoeden. Natuurlijk is
de voorstelling ook vooraf af te kopen.

Dus, haal zorgeloos het theater naar u toe. Gegarandeerd een unieke ervaring!
Meer informatie? Voor reserveringen of vragen kunt u contact opnemen per mail.
sophiestravens@gmail.com // www.sophiestravens.com
"Stravens doorbreekt de grenzen van
het repertoiretoneel, muziektheater en
cabaret en brengt een toegankelijke,
maar meeslepende voorstelling.
Brutaal en eigenzinnig.
Kwetsbaar en muzikaal.
Persoonlijk, intiem
en zonder opsmuk.”
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