
V O O R W A A R D E N 

Het Tuintheater maakt flexibele voorstellingen die zowel uit te voeren zijn in 
kleine stadstuintjes als op grote grasvelden. Als tuineigenaar ziet u uw eigen 
tuin veranderen in een schouwspel. U kunt een voorstelling boeken om met een 
groep vrienden naar te kijken, of helemaal voor uzelf alleen. 

Als tuineigenaar bent u verantwoordlijk voor de gasten; u beslist wie er komen en hoe u ze 
ontvangt. De acteurs betreden een half uur voor aanvang de tuin om de voorstelling te 
spelen, deze duurt ongeveer 40 minuten.  
Hieronder hebben we onder elkaar gezet wat Het Tuintheater nodig heeft om de voorstelling 
te kunnen spelen; 

- Om de speellocatie te bepalen vraagt Het Tuintheater van te voren een foto van de tuin; in 
goed overleg met de tuineigenaar wordt dan de plek bepaald waar de voorstelling zal 
spelen. 

- Het Tuintheater speelt expliciet in de buitenlucht; bij plotseling slecht weer wordt er in goed 
overleg gezocht naar een alternatief.  

- Het Tuintheater speelt voorstellingen zonder microfoons of theaterlicht. Hierdoor zullen wij 
dus niet voor geluidsoverlast zorgen maar vanwege het licht kan de voorstelling alleen 
gespeeld worden voor zonsondergang (tenzij u zelf over voldoende licht beschikt)  

- Wij vragen u om uw buren op de hoogte te stellen van de voorstelling. Om te voorkomen 
dat de buren precies op het moment van de voorstelling bijvoorbeeld gaan grasmaaien. 

- Corona-restricties moeten in acht genomen worden. Dit betekent o.a. dat de acteurs een 
geruime afstand moeten kunnen houden tot hun publiek, en dat het publiek voldoende 
ruimte moet hebben om te zitten. Mocht dit niet kunnen, dan kunnen wij helaas niet komen 
spelen. 

- De prijs van de voorstelling wordt bepaald n.a.v. de  hoeveelheid publiek en de locatie. 
Het is aan u om de kosten te delen onder het aantal bezoekers of om het bijvoorbeeld 
(deels) cadeau te doen aan uw gasten. Achteraf stuurt Het Tuintheater een factuur naar de 
tuineigenaar.  

Voor vragen of een boeking mail gerust naar tuintheater@gmail.com  
of bel: +316 36 17 21 36 
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