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Zie video op Youtube hier 
 
The Tube is een eenpersoons voorstelling. De Beeldbuis kan binnen of buiten staan. 
 
Doelpubliek 
De scenes zijn gericht op volwassenen Kinderen kunnen er ook naar kijken maar het is dus niet 
specifiek op kinderen gericht. De scenes duren elk 2 minuten. 
 
Maten 
De maten van de Tube zelf: Lang: 2.90 m x Breed 0.70 m x hoog 1.70 m.  
Speelvlak ideaal: 4.50 breed x 3. 00 diep exclusief rode loper voor de wachtrij. Kleinere maten in 
overleg. 
Er is een rode loper van 9 meter lang voor de wachtrij. Die kan ook eventueel 4,50 meter zijn. 
Graag even een paar situatiefoto’s mailen of per WhatsApp sturen 
 
Locaties 
Een rustige ruimte is aan te bevelen. De tube maakt zelf een bescheiden geluid, dus voor de beste 
beleving is het fijn als er geen lawaai van bijvoorbeeld andere acts in de buurt is. Een binnenlocatie of 
beschutte locatie is het beste. In de zomer kan het buiten, bij koud weer zeker niet.  
In het geval van onzeker weer is het verstandig een alternatieve binnenlocatie te voorzien. 
Er kan op de meest uiteenlopende plaatsen worden gespeeld. We speelden bijvoorbeeld in een kerk, 
in een museum, de foyer van een theater, op het podium van een theater, in een tent, op een 
straattheaterfestival, op de binnenplaats van een stadhuis en in de HEMA!  
 
The Tube kan door een gewone deur maar is niet erg wendbaar. Dus een route met korte bochten of 
trappen is lastig. Eventueel kan een deel gedemonteerd worden maar dat kost nogal wat tijd en 
moeite dus liever niet. Graag overleg in dat geval. 
 
Publieksbegeleiders 
Als grote drukte wordt verwacht, zopals op een groot festival, kan het noodzakelijk zijn een of meer 
publieksbegeleiders in te zetten om de publieksstroom in goede banen te leiden.  

https://youtu.be/A2IhFf4uYSQ


 

Het is fijn om in ieder geval een contactpersoon te hebben die we kunnen benaderen in geval van 
problemen of vragen en die gedurende de pauzes even op the Tube kan letten. 
 
Stroom  
In principe is The Tube self supporting. Het kan zijn dat we een stopcontact nodig hebben om accu’s 
te laden tussendoor. 
 
Opbouwtijd 
We rijden de kant en klare Tube zo uit de bus. We hebben even tijd nodig voor het op de juiste plek 
zetten en het klaarzetten van alle props maar binnen een uur na aankomst kunnen we in principe 
spelen. Dit is ook afhankelijk van de tijd die het kost om te parkeren  
 
Parkeerplaats voor de bus 
Wilt u zorgen voor een goede parkeerplaats voor de bus: Maten Lang 5m50 breed 2.00m. hoog 
2.60m (past dus niet in een parkeergarage...!)  
 
 
Meer informatie of vragen, bel of mail ons gerust 
 
  
  
 


