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Garage is een keukentafelvoorstelling, of eigenlijk een huiskamervoorstelling, of misschien wel een 
schuurvoorstelling. Nou ja, het betekent eigenlijk dat er zo’n beetje overal gespeeld kan worden 
waar een tafel staat en waar voldoende plaats is voor de kijkers. 
 
Waar moet de speelplek aan voldoen: 
 
Tafel 
Een rechthoekige tafel van minimaal 1.80m lang en ongeveer 75 a 80 cm breed en normale 
tafelhoogte (meetal 75cm). De meeste eettafels voldoen aan deze maten. 
In overleg kan ik eventueel een tafel meenemen als er geen goede tafel beschikbaar is. 
De speler moet tijdens de vorotelling om de tafel heen kunnen lopen. 
 
Licht 
Gewoon licht op de tafel is meestal voldoende, als er een lamp boven de tafel hangt is het fijn als die 
niet te laag hangt zodat de kijkers de speler zelf ook kunnen zien als hij achter de tafel staat. 
In overleg kunnen een paar kleine spotjes op statief meegenomen worden. 
 
Stroom 
De voorstelling is stroomloos. Audio gaat via een bluetoothspeaker. Mocht er voor de stem van de 
speler versterking nodig zijn vanwege de aard van de ruimte dan is er een stroompunt nodig in de 
buurt van de speelplek voor een kleine versterker en een zendmicrofoon. 
 
 
 
 



 

Locatie 
Als gezegd, de voorstelling kan bijna overal staan waar voldoende ruimte is. Graag een neutrale 
achterwand en fijn ook als er geen ramen achter het speelvlak zijn in verband met tegenlicht.  
Als er gordijnen dicht kunnen is dat echter geen probleem. 
Vanwege de concentratie van de kijkers en de speler is het fijn als het tijdens de voorstelling rustig is. 
Handig is om vantevoren een paar situatiefoto’s te mailen of per WhatsApp sturen 
 
Doelpubliek 
De voorstelling is gericht op volwassenen. Eventueel kunnen er ook kinderen meekijken maar het is 
dus niet specifiek op kinderen gericht. De humer van de woordspelingen en de verwijzingen naar de 
jaren 60 zullen ze niet begrijpen. 
Er zijn naast de versie voor de huiskamer ook nog twee andere versies mogelijk: met 1 videocamera 
en projectie voor tot ongeveer 60 kijkers en met 3 videocamera’s en projectie, inleiding en extra 
scènes ( totaal 70 minuten)  voor in de theaterzaal. Neem contact op voor meer informatie daarover. 
 
Parkeerplaats  
Fijn als er in de buurt van de speellocatie een parkeerplaats is voor de (personen) auto van de speler. 
 
Zie video op Youtube hier 
Meer informatie over de voorstelling op www.tamtamtheater.nl  
 
 
Meer informatie of vragen, bel of mail me gerust 0623022764 / office@tamtamtheater.nl  
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