
Trommel(d)raak	  –	  muziektheater	  voor	  kinderen.	  
 
________________________________________________________ 

De	  Trommel(d)raak	  

Iedereen	  heeft	  recht	  op	  zijn	  uitbarsting	  

Maar	  het	  was	  geen	  vulkaanuitbarsting...	  

De	  grote	  vuurmassa	  die	  boven	  de	  stad	  uitsteeg	  kwam	  uit	  de	  bek	  van	  een	  grote	  draak.	  

De	  draak	  zwierf	  doelloos	  door	  de	  stad,	  over	  heuvels,	  door	  straten	  en	  steegjes.	  Soms	  stopte	  hij,	  keek	  onrustig	  in	  

het	  rond	  en	  blies	  met	  een	  luide	  kreet	  een	  nieuwe	  vuurbal	  de	  lucht	  in.	  

Alle	  mensen	  renden	  in	  paniek	  weg.	  De	  meesten	  vluchtten	  naar	  de	  grote	  rivier.	  Een	  laatste	  toevluchtsoord	  weg	  

van	  het	  grote	  vuur.	  

Trommel(d)raak	  is	  een	  prachtig	  interactief	  West-‐Afrikaans	  sprookje	  over	  een	  draak	  die	  zich	  niet	  goed	  in	  zijn	  vel	  

voelt.	  Een	  sprookje	  met	  weinig	  woorden	  en	  veel	  muziek.	  

De	  Trommel(d)raak	  werd	  oorspronkelijk	  opgevoerd	  als	  familievoorstelling	  door	  100	  muzikanten	  en	  dansers	  van	  

Clac	  vzw	  en	  is	  nadien	  herwerkt	  tot	  een	  theatervoorstelling	  voor	  kinderen,	  opgevoerd	  door	  3	  muzikant-‐acteurs.	  

Concept	  en	  spel:	  Bart	  Van	  Aken,	  Roel	  Aerts	  en	  Chryster	  Aerts	  

Regie	  &	  Coaching:	  Tom	  Kets	  

Duur:	  40’	  

[uitleg	  lesmap]	  (4	  regels)	  (kleine	  meerprijs)	  

Opmerking:	  deze	  voorstelling	  kan	  gekoppeld	  worden	  aan	  een	  workshop	  percussie	  vooraf	  of	  na	  de	  voorstelling	  

op	  school	  of	  in	  het	  CC	  als	  doorwerking.	  	  

Ons	  workshopaanbod:	  

• Bodypercussion,	  	  
• Arabische	  percussie	  	  
• Latijns-‐Amerikaanse	  percussie	  	  
• Braziliaanse	  percussie	  
• olievaten	  
• Afro	  dans	  
• Afro	  zang	  	  
• ECO-‐percussie	  (percussie	  met	  afval)	  

Tourneeplanning:	  

CLAC	  VZW	  

www.clacpercussie.be	  

chryster@clacpercussie.be	  



GSM:	  0496	  52	  00	  50	  

Uitkoopsom	  2014-‐2015:	  	  

Speelperiode:	  gehele	  seizoen	  

Speelduur:	  40	  minuten	  (opbouw:	  2,5u	  =	  LICHT,	  geen	  PA	  nodig!)	  

Doelgroep:	  3	  tot	  8	  jaar	  (liefst	  gescheiden	  leeftijdsgroepen)	  of	  familievoorstelling	  

Max.	  aantal	  toeschouwers:	  80	  (kleuters	  alleen)	  en	  150	  (vanaf	  4-‐jarigen)	  

Max.	  aantal	  toeschouwers	  familievoorstelling:	  250	  

Regie	  &	  coaching:	  Tom	  Kets	  

Prijs*:	   €	  800	  voor	  1	  voorstelling	  

€	  1.100	  voor	  2	  voorstellingen*	  

€	  1500	  voor	  3	  voorstellingen*	  

Opbouw	  LICHT	  dag	  voordien:	  €	  100	  

Exclusief:	  Sabam,	  catering	  (3p),	  vervoer	  (3	  wagens	  aan	  0,34€/km)	  	  

*kortingstarief	  enkel	  van	  toepassing	  op	  voorstellingen	  die	  voor	  eenzelfde	  dag	  geboekt	  worden.	  


