Voor basisscholen is het vaak lastig om een show te vinden die
zowel de onderbouw als de bovenbouw aanspreekt. Sjaak de Piraat
speelt hier op in met zijn scholenarrangement.
Door dezelfde show twee keer te spelen kunnen de groepen worden
aangesproken op een niveau dat voor hen gebruikelijk is.
Dus niet een grote groep waarbij zowel de kleintjes als de grote
kinderen zich niet aangesproken voelen, maar twee kleinere
groepen die een show voorgeschoteld krijgen die meer op het
niveau van hun beleving is gebracht.
De piratenshow van Sjaak de Piraat word in dit geval voor de
onderbouw gebracht op een rustiger tempo, met meer opbouw naar
de spannende delen, waar de show voor de bovenbouw er wat
“harder in knalt”.
De show zit vol interactie met het publiek, humor, goochelen en
jongleren. Alles in piratenstijl.
Deze interactieve kindershow is perfect als afsluiting of opening van
een themaweek, einde schooljaar, juffen en meesterdag en ga zo
maar door.

Kosten: 		
Reiskosten: 		
Tijdsduur: 		
Aantal personen:
Capaciteit: 		

vanaf € 425
€ 0.28 per km heen en terug
2x 1 uur binnen 3 uur
1 persoon
+/- 200 kinderen (eigen geluid)

Bijzonderheden:
- 2 shows van 1 uur binnen 3 uur
- Alleen mogelijk onder schooltijden
- Niet op feestdagen
- Shows vinden plaats op zelfde locatie en plek
In overleg ook meer shows en andere locaties mogelijk, al dan
niet tegen meerprijs. Tarief op aanvraag.

Inbegrepen:
Decor (+/- 5 meter breed)
Geluid tot +/- 200 personen
Materialen en benodigdheden
10 weersbestendige full-color posters
10 promotiekaarten
Digitaal promotiemateriaal: o.a. posters, foto’s kleurplaat)
Benodigd:
Speelruimte: +/- 5 x 3 x 2,5 meter (BxDxH)
Stroomtoevoer (1x 220 volt)
Opbouwtijd: 1 uur, afbouwtijd: 45 minuten
Kleedruimte
Parkeerplaats nabij speelplek

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld. Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor informatie en boekingen:

Clown Zassie Entertainment, Elzenlaan 4, 3319 XB Dordrecht, Nederland
T: 078-7850467 | M: 06-44446658 | E: flessenpost@sjaakdepiraat.nl | www.sjaakdepiraat.nl

