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Wapenfeiten
De Junge Ohren Preis voor de voorstelling HEROÏCA (van Laura van Hal en
Dan Tanson), een prijs voor de beste muziek voostellingen voor kinderen van alle
Duitstalige landen en is een beetje te vergelijken met de Gouden Krekels in Nederland.
USP
- Spectaculaire acrobatiek met humor.
- Meerlagig Circus met een unieke stijl van jeugdtheater voor het gehele gezin.
- Zeer uitgebreid educatief programma op maat.
Thematiek
Fysieke ontdekkingstocht / fantasie, filosoferen met kinderen/ omgaan met grenzen/
Lichaam / Zoektocht/ Kracht
Doelgroep
Gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar. De thematiek en de fysiekheid van circus spreek
zowel jong als oud aan. De kenmerken: Acrobatiek, Dans & Theater staan centraal dit
alles valt onder het noemer: het nieuwe circus.
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Marketingplan
Trailer
Persfoto’s
Drukwerk: Posters & Flyers

Persquotes
De pers over ‘NET’
“Strakke acrobatiek, maar dan met humor.” (****Het Parool, 12 jul 2013)
De pers over ‘LOOP’
“Ontroerend, met diepgang, prachtige circuskunsten op een hoog technisch niveau, op
het snijvlak van circus en dans.” (Merel Langenhoff, Programmeur
Theaterfestival BuitenGewoon, 26 jun 2011)

Mediastrategie
Het nieuwe circus, ( Focus op Dans, Theater en Acrobatiek/ Spektakel )
Prijswinnaar: Junge Ohren Preis
Internationale acteurs, danser en acrobaten
Achtergrond informatie
STIP is een sterk, professioneel en gedreven team. Wij werken nauw samen met de aan
ons verbonden gezelschappen en begeleiden jonge makers intensief op zowel inhoudelijk
als zakelijk gebied. STIP hecht aan een kwalitatief hoogwaardig en inhoudelijk
interessant theateraanbod voor jeugd, jongeren en familie.
Het is van belang dat altijd een jeugd- en jongerentheateraanbod blijft bestaan dat
vernieuwend, experimenteel, diepgaand en verrassend is en op verschillende niveaus
begrepen kan worden, of dat nou in de grote zaal is, in de kleine zaal of op locatie.

Laura van Hal maakt brutaal circustheater voor jong en oud, vol risico, dynamiek en
humor. Door de combinatie van circus met dans en bewegingstheater geeft Laura een
diepere betekenis aan de spectaculaire acrobatische toeren en neemt zij haar publiek
mee op een avontuurlijke reis. Eerder maakte Laura de goed ontvangen voorstellingen
‘LOOP’ en ‘NET’ (TENT Circustheater Producties)

