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View this email in your browser

Hét boekingsbureau voor theater 

voor peuters, kleuters en hun ouders! 

W: www.vanaf2.nl 

M: info@vanaf2.nl  

T: 020-636 6860 

Wat kan er wél? 

We hebben gisteren gehoord dat de theaters weer open mogen, zoals beloofd. De theaters
die in staat zijn open te gaan voor maximaal 30 toeschouwers, natuurlijk... Voor hen zetten

we graag onze mogelijkheden nog eens op een rij. 

Ben je lastminute opzoek naar een voorstelling voor kinderen van 0,5 t/m 12 jaar, 
neem dan contact met ons op!

VOOR 30 PERSONEN | veel ideeën 
Diverse goedlopende voorstellingen voor

een kleine(re) prijs, die 3 x voor 30

personen op 1 dag kunnen spelen. 

Neem voor meer info contact met ons op!
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AANGEPAST SPELEN  
Achref Adhadhi (Yalla Yalla) speelde deze

maand 4 verkorte voorstellingen op 4

verschillende scholen op 1 dag! 

2-ater Producties & Mime Wave mocht op

bepaalde scholen niet spelen. Als

alternatief bekeken klassen de

videoregistratie van 'Geel' en Mime Wave

verzorgde een live & online workshop na

a�oop!  

Opzoek naar dergelijk maatwerk? Neem

voor overleg contact met ons op!

ONLINE & LIVE  | unieke
theaterervaring 
Steeds meer theaters, scholen en

zorginstellingen hebben het aangedurfd:

een online optreden van bijvoorbeeld Dirk

Scheele of Ton Meijer als Aadje Piraatje!  

De kinderen springen, zingen, spelen net

zo hard mee als in de zaal. Het is juist een

VIP-theaterervaring! 
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Vanaf 250,- euro ex btw. 

Lees meer...

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een optie plaatsen? Bel of mail ons vooral! 
T: 020 - 636 6860 
M: info@vanaf2.nl

Copyright © 2020 Bureau Vanaf 2, All rights reserved.

Bekijk hier het aanbod voor 2021-2022

P.S.: Meld je hier aan voor de online presentatieweek in dec 2020!
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