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Improvisatietheater

DE NONSENS ALLIANTIE

IMPRO VOOR KINDEREN
IMPRO VOOR TIENERS

Al meer dan 15 jaar lang verrast
De Nonsens Alliantie iedereen
met goedgevonden grappen,
straffe sketches en leuke liedjes,
ter plaatse verzonnen en volledig
gebaseerd op suggesties van de
leerlingen en de leerkrachten.

IMPRO VOOR TIENERS
Het leven zoals het is op de middelbare school wordt hier op een
wel heel aparte manier bekeken.
De acteurs van De Nonsens Alliantie
keren terug naar school en ontpoppen zich tot leerkrachten, leerlingen
en ouders. Lessen biologie, geschiedenis, godsdienst, themaprojecten
rond milieu, media, multiculturele
samenleving maar ook speeltijd,
pesten, schoolreizen of wat er echt
gebeurt in de leraarskamer, … kunnen aan bod komen. Ze werpen er
een heel eigen licht op en dat enkel
met behulp van hun scherpe geest,
radde tong en af en toe een gitaar.

IMPRO VOOR KINDEREN
Een leuke, luchtige improshow voor
kinderen van 8 tot 12 jaar. Op een
ongedwongen manier beslissen de
kinderen mee waarover het gaat.
Zo wordt op een speelse manier de
fantasiewereld van kinderen vermengd met de grotemensenwereld.
De Nonsens Alliantie creëert een
nieuw universum met taal, beelden
en/of muziek.

De Nonsens Alliantie staat garant
voor een leuk uurtje instant theater
met verbale, visuele, getekende en/
of muzikale humor. De acteurs zijn
niet alleen ervaren improvisatoren
maar ook actief als stand-up comedian, cartoonist en/of schrijver voor
televisie: finaleplaatsen ‘Humo’s
Comedy Cup’, cartoons in o.a. Metro,
De Streekkrant en TeVe-Blad,
redactie- en schrijfwerk voor o.a.
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IMPROVISATIE & SPEL:
DE NONSENS ALLIANTIE
PRODUCTIE: 123 COMEDY CLUB
SPEELDUUR: 60 MINUTEN
GESCHIKT VOOR 2DE EN 3DE GRAAD
LAGERE SCHOOL EN VOOR 1STE,
2DE EN 3DE GRAAD MIDDELBAAR
ONDERWIJS

‘De Rechtvaardige Rechters’, ‘Tegen
De Sterren Op’, ‘De Slimste Mens
ter Wereld’, ‘Komen Eten’ en Studio
100-series als ‘Gert & Samson
Zomerpret’, ‘Prinsessia’, ‘Lolly
Lolbroek’, ‘Flin & Flo’ en ‘Kosmoo’.
De Nonsens Alliantie speelt in een
wisselende bezetting en bestaat uit
Mario De Koninck, Lode Demetter,
Jan-Bart De Muelenaere, Marleen
Labbeke, Erwin Van de Mosselaer
en Stef Vanpoucke.

