
Presenteert 7 pakketten 

straattheater (nationaal)
 

PAKKET A €650

PAKKET B €900

PAKKET C €1250

PAKKET D €1550

 PAKKET E €1700

PAKKET F €2150

PAKKET G €2800

Er kunnen steeds nieuwe pakketten opgesteld worden 

naar jullie voorkeur in prijs, duur en act. 

Reserveer!



PAKKET A
'Abstract steen’

[levend standbeeld] 

Een stenen beeld op sokkel, een absolute 
vorm van stilstaan, geen teken van leven 
te bespeuren... tot er iemand nadert en 
deze harde brok helemaal warm word... 
Let u eens op de levenloze ogen en wat 

daarna komt

‘Blue Harry’ 
[walking act]

Deze man, met zijn ladder, volgt zijn lot en 
gaat met een ijltempo opzoek naar 

‘Blauw’. Hij klimt, springt,… en onderzoekt 
‘alles’. Misschien wel in jouw buurt? 

Eenmaal ‘het blauw’ gevonden is, breekt 
zijn wereld open en niemand is nog veili

(Mime en clownerie)

Prijs  pakket A

€650

exclusief vervoerskosten €0,30/km 
België

2x 50min “Abstract Steen” 
1x 60min “Blue Harry” 

 

De duur van deze acts kunnen nog naar 
jullie wensen aangepast worden.
Eveneens de keuze van de acts.

© 2010-2011 | V.U. Gifant vzw
http://www.gifant.be

http://www.gifant.be/
http://www.zomarr.be/


PAKKET B
'Hernest & Zamiel’

[walking act] 

Twee bizarre, intrigerende pinguïns die 
ieder op alle geks verrassen. Absurde 

mimiek en kinderlijke speelsheid brengen 
verwondering, onverwachte bewegingen, 
geluiden en confrontaties werken ijskoud 

in op de lachspieren...
Kortom: Hernest & Zamiel brengen het 
zonnetje ... euh,... de zuidpool in huis!

Filmpje: 
http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm

‘Blue Harry’ 
[walking act] 

Deze man, met zijn ladder, volgt zijn lot en 
gaat met een ijltempo opzoek naar 

‘Blauw’. Hij klimt, springt,… en onderzoekt 
‘alles’. Misschien wel in jouw buurt? 

Eenmaal ‘het blauw’ gevonden is, breekt 
zijn wereld open en niemand is nog veilig!

(Mime en clownerie)

Prijs  pakket B

€900

exclusief vervoerskosten €0,30/km 
België

2x 30min “Hernest & Zamiel” 
1x 60min “Blue Harry” 

 

Beide acts kunnen niet gelijktijdig 
gespeeld worden. 1u pauze tussen!

De duur van deze acts kunnen nog naar 
jullie wensen aangepast worden.
Eveneens de keuze van de acts.

© 2010-2011 | V.U. Gifant vzw
http://www.gifant.be

http://www.gifant.be/
http://www.zomarr.be/
http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm


PAKKET C
'Hernest & Zamiel’

[walking act] 

Twee bizarre, intrigerende pinguïns die 
ieder op alle geks verrassen. Absurde 

mimiek en kinderlijke speelsheid brengen 
verwondering, onverwachte bewegingen, 
geluiden en confrontaties werken ijskoud 

in op de lachspieren...
Kortom: Hernest & Zamiel brengen het 
zonnetje ... euh,... de zuidpool in huis!

Filmpje: 
http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm

‘Dou Amaretto'
[walking act]

Dames, u hoeft ze niet te zoeken, deze 
meesters in de edele kunst van het 

verleiden. Zij vinden u wel! Ze doen u een 
aanbod dat u niet kunt weerstaan. U kunt 

kiezen tussen romantische poëzie, 
liefdesgedichten of amoureuze verzen...

De poëzie van dit tokkelende duo is wulps, 
innemend, charmant, lief, wat u maar 

wenst. Ze brengen hulde aan alle dames 
binnen hun bereik.

Prijs pakket C 

€1250
exclusief vervoerskosten €0,30/km 

België

3x 30min “Hernest & Zamiel” 
3x 45min “Duo Amoretto” 

 

De duur van deze acts kunnen nog naar 
jullie wensen aangepast worden.
Eveneens de keuze van de acts.

© 2010-2011 | V.U. Gifant vzw
http://www.gifant.be

http://www.gifant.be/
http://www.zomarr.be/
http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm


PAKKET D
‘Ridder met Draak'

[levend standbeeld]

Met “ridder en draak" beeldt Patrick een 
standbeeld van een middeleeuwse ridder 

uit. Naast hem zit zijn trouwe partner, een 
kleine draak. De draak heeft een bijna 

magische aantrekkingskracht op kinderen, 
vandaar dat deze animatie bij het jonge 

volkje enthousiaste reacties uitlokt. 
Patrick speelt daar handig op in door met 
de kinderen een dialoog aan te gaan en te 

antwoorden met bewegingen.

‘Chucky'
[circle act]

Een man met zijn kinderwagen gaat zijn 
eigen weg op in de menigte. Hij kijkt, ziet, 
ontmoet en neemt de toeschouwer mee in 

een situatie waar liefde voor zijn 
Jacqueline leidt tot verdriet, paniek, 

wanhoopspogingen, ... maar eindigend in 
alle fleurigheid!

Een act met clownerie en absurditeit. 

http://www.gifant.be/


'Hernest & Zamiel’
[walking act] 

Twee bizarre, intrigerende pinguïns die 
ieder op alle geks verrassen. Absurde 

mimiek en kinderlijke speelsheid brengen 
verwondering, onverwachte bewegingen, 
geluiden en confrontaties werken ijskoud 

in op de lachspieren...
Kortom: Hernest & Zamiel brengen het 
zonnetje ... euh,... de zuidpool in huis!

Filmpje: 
http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm

‘Dou Amaretto'
[walking act]

Dames, u hoeft ze niet te zoeken, deze 
meesters in de edele kunst van het 

verleiden. Zij vinden u wel! Ze doen u een 
aanbod dat u niet kunt weerstaan. U kunt 

kiezen tussen romantische poëzie, 
liefdesgedichten of amoureuze verzen...

De poëzie van dit tokkelende duo is wulps, 
innemend, charmant, lief, wat u maar 

wenst. Ze brengen hulde aan alle dames 
binnen hun bereik.

 

Prijs pakket D 

€1550

exclusief vervoerskosten €0,30/km 
België

1 x 60min  “Ridder en Draak”  
1x 30min  “Chucky” 

2x 30min “Hernest & Zamiel” 
3x 45min “Duo Amoretto” 

Hernest & Zamiel en Chucky kunnen niet 
gelijktijdig gespeeld worden. 

1u pauze tussen!
De duur van deze acts kunnen nog naar 

jullie wensen aangepast worden.
Eveneens de keuze van de acts.

© 2010-2011 | V.U. Gifant vzw
http://www.gifant.be

http://www.gifant.be/
http://www.zomarr.be/
http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm


PAKKET E

'Hernest & Zamiel’
[walking act] 

Twee bizarre, intrigerende pinguïns die 
ieder op alle geks verrassen. Absurde 

mimiek en kinderlijke speelsheid brengen 
verwondering, onverwachte bewegingen, 
geluiden en confrontaties werken ijskoud 

in op de lachspieren...
Kortom: Hernest & Zamiel brengen het 
zonnetje ... euh,... de zuidpool in huis!

Filmpje: 
http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm

'Equiballance’
[circle act]

In een straatlaboratorium onderzoeken vijf 
bijzondere wetenschappers de limieten van 

het mogelijke. De experimenten over 
zwaartekracht worden uitgevoerd door 

acrobatie. De jongleerpatronen bewijzen 
uit- zonderlijke mathematische formules. 

Op hun éénwielers trachten ze het 
evenwicht te vinden op de roterende 

aarde. 
Veel krachten worden gedemonstreerd op 

een magische en onverwachte wijze.

http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm
http://www.gifant.be/
http://www.gifant.be/


'Ambiorix’
[levend standbeeld]

Ambiorix wordt ook wel 'de koning van de 
Eburonen' genoemd. In Tongeren staat een 

bronzen beeld van deze grote Belg. Dit 
standbeeld dient vooral om Ambiorix en de 

Eburonen te eren. 
In samenwerking met het Gallo-Romeins 
museum van Tongeren hebben wij een 
levend beeld van Ambiorix ontwikkeld 

waarmee we een historisch correct beeld 
willen schetsen van deze man. Dit beeld 
werd dus ontworpen als 'beeld op maat'. 
Dit bronzen beeld kan besteld worden op 
een stenen sokkel van maar liefst 1 meter 

40 hoog (kan ook met lagere sokkel), 
waardoor het een écht publiekstrekker is.

Prijs pakket E 

€1750

exclusief vervoerskosten €0,30/km 
België

2x 30min “Hernest & Zamiel” 
1x 30min  “Equiballance” 
1 x 60min  “Ambiorix”  

De duur van deze acts kunnen nog naar 
jullie wensen aangepast worden.
Eveneens de keuze van de acts.

© 2010-2011 | V.U. Gifant vzw
http://www.gifant.be

http://www.gifant.be/
http://www.zomarr.be/


PAKKET F

'Hernest & Zamiel’
[walking act] 

Twee bizarre, intrigerende pinguïns die 
ieder op alle geks verrassen. Absurde 

mimiek en kinderlijke speelsheid brengen 
verwondering, onverwachte bewegingen, 
geluiden en confrontaties werken ijskoud 

in op de lachspieren...
Kortom: Hernest & Zamiel brengen het 
zonnetje ... euh,... de zuidpool in huis!

Filmpje: 
http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm

'Orbilys’
[walking act]

Compagnie Cie d'outre rue neemt even 
pauze op aarde, nadat het gezelschap hier 

via een gat in de ozonlaag terecht is 
gekomen. Ja, het kan raar lopen in de 
wereld van het straattheater. In 'Les 

Orbilys' vertonen ze zich aan ons 
nietsvermoedende aardbewoners als 
vreemde, eenogige wezens die zich 

behendig voortbewegen. Op stelten,  en 
daar zetten ze hun omgeving ook graag op.

http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm
http://www.gifant.be/


'Hendrik Conscience’
[levend standbeeld]

De belangrijkste vertegenwoordiger van de 
romantiek in Vlaanderen! Bekende boeken 
'De leeuw van Vlaenderen' is een van de 

populairste boeken van de Vlaamse 
Letterkunde.

Een prachtig bronzen beeld doet de 
herinnering aan deze man heropleven!

Prijs pakket F 

€2150

exclusief vervoerskosten €0,30/km 
België

2x 30min “Hernest & Zamiel” 
2x 45min  “Orbilys” 

2 x 50min  “Henrdrik Conscience”  

De duur van deze acts kunnen nog naar 
jullie wensen aangepast worden.
Eveneens de keuze van de acts.

© 2010-2011 | V.U. Gifant vzw
http://www.gifant.be

http://www.gifant.be/
http://www.zomarr.be/


PAKKET G

'Hernest & Zamiel’
[walking act] 

Twee bizarre, intrigerende pinguïns die 
ieder op alle geks verrassen. Absurde 

mimiek en kinderlijke speelsheid brengen 
verwondering, onverwachte bewegingen, 
geluiden en confrontaties werken ijskoud 

in op de lachspieren...
Kortom: Hernest & Zamiel brengen het 
zonnetje ... euh,... de zuidpool in huis!

Filmpje: 
http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm

'Equiballance’
[circle act]

In een straatlaboratorium onderzoeken vijf 
bijzondere wetenschappers de limieten van 

het mogelijke. De experimenten over 
zwaartekracht worden uitgevoerd door 

acrobatie. De jongleerpatronen bewijzen 
uit- zonderlijke mathematische formules. 

Op hun éénwielers trachten ze het 
evenwicht te vinden op de roterende 

aarde. 
Veel krachten worden gedemonstreerd op 

een magische en onverwachte wijze.

http://www.gifant.be/hernestzamiel.htm
http://www.gifant.be/


'Orbilys’
[walking act]

Compagnie Cie d'outre rue neemt even 
pauze op aarde, nadat het gezelschap hier 

via een gat in de ozonlaag terecht is 
gekomen. Ja, het kan raar lopen in de 
wereld van het straattheater. In 'Les 

Orbilys' vertonen ze zich aan ons 
nietsvermoedende aardbewoners als 
vreemde, eenogige wezens die zich 

behendig voortbewegen. Op stelten,  en 
daar zetten ze hun omgeving ook graag op.

Prijs pakket G 

€2800

exclusief vervoerskosten €0,30/km 
België

2x 30min “Hernest & Zamiel” 
1x 30min  “Equiballance” 

2 x 45min  “Orbilys”  

De duur van deze acts kunnen nog naar 
jullie wensen aangepast worden.
Eveneens de keuze van de acts.

© 2010-2011 | V.U. Gifant vzw
http://www.gifant.be

http://www.gifant.be/
http://www.zomarr.be/
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