
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 !



TIMING

Compagnie Charlie komt 5 uur voor de eerste voorstelling aan. Gedurende de eerste 2,5 uren na aankomst 
hebben we hulp nodig van 2 mensen. Bij de afbraak zijn ook 2 mensen welkom. Tijdens onze lunch, op-
warming en tussen twee voorstellingen graag iemand die een oogje in het zeil houdt bij het decor en de 
techniek. De afbraak vindt zo snel mogelijk na de laatste voorstelling plaats en duurt 2 uur. Vanwege de 
duur van de opbouw kan de voorstelling niet voor 13 uur’s middags worden gespeeld, tenzij de opbouw 
naar de dag ervoor kan worden verplaatst. In dit geval vragen wij om te zorgen voor een overnachting en 
een warme maaltijd of per diem per persoon op de dag van aankomst. Tussen het einde van de eerste 
voorstelling en het begin van de tweede heeft het team minstens 2 uur nodig om te rusten en het decor 
opnieuw te installeren.

LOCATIE

Peek-a-Boo ! is een openluchtvoorstelling en is dus 
afhankelijk van de weersomstandigheden. In geval 
van regen of storm kan de voorstelling niet in de 
openlucht plaatsvinden omwille van de veiligheid van 
de spelers en het materiaal. Wij raden daarom altijd 
aan om als noodoplossing een ruimte binnen of in een 
tent te voorzien.

ALGEMEEN

Peek-a-Boo! is een familievoorstelling voor de 
straat. De grappen en de grollen weerkaatsen tussen 
leeftijden en verschillen. De 3 Pa!teks kijken er naar 
uit om de groten en de kleinen, u, de vrienden van 
uw vrienden, hun buren en alle gezinnen te verwel-
komen! 



www.Compagniecharlie.be
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Duur: 40 minuten
Publiek: tot 500 personen

Compagnie Charlie zorgt voor:
• We brengen ons eigen geluidssysteem mee
• Team: 4 personen

De organisator zorgt voor:
• Speelvlak: 8m breed, 10m lang, 5m hoog
• Elektriciteit: voeding (16A) voor het geluid tot 

aan de techniek
• Licht: als we binnen of ‘s avonds/’s nachts 

spelen: helder en homogeen licht
• Hulp: voor het laden en lossen, voor het  

opbouwen en afbreken: 2 personen
• Catering: maaltijden, fruit en drank voor 4 

personen met 6l water per voorstelling
• Een kleedkamer en een ruimte om op te  

warmen
• Een veilige parkeerplaats voor een camionette


