
Elke dag gaan ze met elkaar op de vuist:
voor een ei, een verloren weddenschap, 

een vrouw, in voor- en tegenspoed, 
voor vergane glorie, voor eeuwige roem.

Het zijn bohemers, boksers, broers !
Slechts één wordt de King van de Ring.

En de dag nadien begint alles van voren af aan.
 

Compagnie Charlie stelt voor: 
Peek-a-Boo !  Straattheater 

met een linkse vol emotie, 
een rechtse met energie,

een uppercut van humor,
bruisende acrobatie 

en burleske valpartijen.
Een boksmatch 

om je een breuk te lachen !

Na hun opleiding als acteur volgens 
de pedagogie van Jacques Lecoq stortten ze zich 
op stages slapstick, clownerie, dans en acrobatie. 
Geïnspireerd door Chaplin, Keaton, Lloyd, 
Laurel and Hardy lag hier hun uitdaging: 
een voorstelling maken die als een frisse wind 
doorheen de burleske traditie waait. 
Ziedaar de hartklop van Compagnie Charlie !



www.Compagniecharlie.be
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Duur van de voorstelling: 40 minuten
Publiek: jong en oud

Aantal toeschouwers:  500 personen
(tribune te voorzien door de organisator)

Peek-a-Boo Ploeg: 3 personen 
Speelvlak: 8m breed, 10m lang, 5m hoog 

Geluid: (te voorzien door de organisator)
2 boxen (2x100W) met goede bass, 

XLR-kabels en stroomvoorziening (16A).
Licht: (te voorzien door de organisator)

als we binnen spelen of bij avond/nacht: 
helder en homogeen licht.

Hulp bij uit- en inladen, op- en afbouw: 
2 mensen te voorzien door de organisator.

Duur opbouw: 4u (zonder belichting)
Duur afbouw: 2u

Uitkoopsom: 1.700 euro  
(exclusief reis- en vervoerkosten, auteursrechten) 

(voor 2 voorstellingen op dezelfde dag: 2.500 euro)
Nog te voorzien door de organisator: 

maaltijden, fruit en drank voor 3 personen,
 een loge, een veilige parkeerplaats 
voor een bestelwagen en een auto.


