Dankjewel Sinterklaas / Sint Maarten
Thema: Sinterklaas /
Sint Maarten
Leeftijd: 3 - 12 jaar
Duur: +/- 50 min.
Prijs: met Sint € 700
zonder Sint € 600
Auteur/: Thomas De Wit
Regie
Acteurs: Veerle Luts en
Thomas De Wit

Het verhaal:
In dit verhaal maken we kennis met wel 2 zeer leuke Zwarte Pieten, Party Piet en Dj Piet. Zij zijn zonder meer de 2
leukste Zwarte Pieten die er zijn. Party en DJ Piet willen heel graag voor de Sint een verrassingsfeestje organiseren
want Sinterklaas die is altijd voor iedereen in de weer, voor groot en klein, dus vinden ze dat het tijd is om de Sint
eens te verrassen met een groot feest! Maar hoe begin je aan zo een feest en wat heb je allemaal nodig? De Pieten
komen snel tot de vaststelling dat dit toch niet zo makkelijk is, maar samen met de kinderen komen ze er wel uit! Alle
voorbereidingen worden getroffen, liedjes worden gemaakt en gerepeteerd, alles wordt versiert en in gereedheid
gebracht. Maar het moet wel een geheim blijven. Kunnen jullie dit geheim bewaren?
Deze voorstelling kan geboekt worden met Sinterklaas /Sint Maarten of zonder. Je kan ook zelf voor een
Sinterklaas/Sint Maarten zorgen. Hij wordt dan moeiteloos mee in ons verhaaltje betrokken.

Technische fiche:
- Leeg podium van min. 6m x 4m
- Zaal verduisterbaar.
- Stopcontacten bij speelvlak.
- Verwarmde kleedruimte in nabijheid speelvlak. Vrije parkeerplaats nabij het podium
- Algemene belichting op speelvlak.
* Uitleg prijs:
- De prijzen zijn incl. de verplaatsingskosten (waar ook in Vlaanderen).
- De prijzen zijn excl. btw 6% en excl. Sabam.
- Tweede voorstelling zelfde dag-zelfde plaats : € 50 extra korting

Contact:
Blauwe steenstraat 19, 9200 Dendermonde
Tel.: +32(0) 52/46 46 19 - GSM: +32(0) 474/572 574
Btw: BE 0462 297 149
E-mail: stefanie@pacoproducties.be
www.pacoproducties.be

