Verhuur van festivaltenten,
woonwagens en circusdecoraties
Een personeelsfeest in parade sfeer, een televisie uitzending in een circusdecor of een festival à la
Carnivale. Circusdrome verhuurt exclusieve theatertenten, woonwagens en circusdecoraties.
Alle materialen zijn vervaardigd in het eigen decoratelier en zijn rijkelijk gedecoreerd met
houtsnijwerk, gouden ornamenten, en honderden lampjes. De tenten en decoraties kunnen op
iedere locatie, zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Daarnaast kan Circusdrome uw festival of evenement voorzien van verschillende theateracts.
Onze acteurs spelen verschillende voorstellingen, die op maat gemaakt zijn voor de theatertenten
en woonwagens. Door de combinatie van kwalitatief hoogwaardige voorstellingen en exclusieve
decoraties kan Circusdrome een interessant totaalconcept aanbieden.

w w w. c i r c u s d r o m e . n l

~

info@circusdrome.nl

~

+31(0)654604996

TENTEN
Een circustent van 10 meter
doorsnede. De tent heeft ramen,
maar kan ook geheel verduisterd
worden. Aan de voor- en
achterzijde van de tent kunnen
Baldakijntjes gekoppeld worden
als entree en/ of backstage.
De tent is rijkelijk gedecoreerd
met een stoffen hemel en
prikkabels binnen en prikkabels
buiten. Zonder rondzeilen kan
de tent als terrasoverkapping
worden gebruikt. De tent kan
gecombineerd worden met de
houten speelvloer van 6 meter,
een circusdecoratiepakket of de
tribune voor 150 personen.

Pagodetent

Teatro Metamorfoso is een
Baldakijntent van 5,50 x 2,20
meter. De tent is volledig
verduisterd en wordt vaak met
een nostalgisch houten front
en buitenpodium gebruikt als
minitheater. Met één of meerdere
geopende zijdes is de tent ook
geschikt als kassa, buitenbar of
informatiepunt.

Metamorfoso
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De Bombardo is een achthoekige
theatertent van 4,5 meter
doorsnede. De tent is volledig
verduisterd en kan buiten
gedecoreerd worden met een
nostalgisch houten front. Binnen
hangt een rode stoffen hemel en
velours decorgordijnen. Met één
of meerdere geopende zijdes is de
tent ook geschikt als prieel, kassa,
buitenbar of informatiepunt.

Bombardo

Circusdrome beschikt over 4
Baldakijntentjes van 2,50 x 2,20
meter. De tentjes kunnen aan
elkaar geschakeld worden en
worden vaak gebruikt als kassa,
buitenbar of informatiepunt.
De tentjes zijn volledig
verduisterd en worden ook als
kleine voorstellingslocatie voor
bijvoorbeeld een waarzegster
gebruikt. De tentjes kunnen
gedecoreerd worden met een
nostalgisch houten front of met
lampenboog.

Baldakijnen

De tempel is een Oosters
theatertentje bestaande uit een
Baldakijntentje van 2,50 x 2,20
meter met een Oosterse façade
en binnen een stoffen hemel.
Het theater wordt gebruikt
voor kleine voorstellingen van
bijvoorbeeld een goochelaar of
een waarzegster.

Tempel
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WOONWAGENS

De woonwagen 4,5 m is een
nostalgische houten woonwagen
van 4,50 meter lang. De wagen is
ingericht als minitheater en biedt
plaats aan 20 personen.
(Staanplaatsen)

Woonwagen 4,5 m

De woonwagen 5 m is
een nostalgische houten
woonwagen van 5 meter lang.
De wagen beschikt over een
groot verkoopluik van 2,5 m
breed aan de linkerzijde en
3 verkooploketten aan de
rechterzijde. De wagen kan
gebruikt worden als kassa,
verkoopwagen, informatiepunt,
bar, minitheater, etc, etc.

Woonwagen 5 m

w w w. c i r c u s d r o m e . n l

~

info@circusdrome.nl

~

+31(0)654604996

DECORATIES

Decors van 2,5 tot 12,5 meter
breed. De constructies zijn
vrijstaand en kunnen bij droog
weer ook buiten geplaatst
worden. Circusdecors worden
vaak gecombineerd met de
circuspiste.

Circusdecors

De circuspiste bestaat uit een
rond vloerkleed en een pisterand
met verlichting. Er kunnen pistes
gebouwd worden van 3 tot 8
meter doorsnede. De circuspiste
wordt vaak gecombineerd met
een circusdecor.

Circuspiste
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Grote verlichte doeken van 2,20
meter breed en 3,65 hoog met
rariteiten uit vervlogen tijden. De
doeken zijn gemonteerd in frames
op staanders.

Carnivale banners

Zes grote gouden lijsten vol met
acrobaten, clowns, paarden en
wilde dieren herinneren aan het
circus van vroeger. De lijsten zijn
1,5 meter breed en 1 meter hoog
op staanders.

Lijsten met circusposters

Zeven nostalgische
aankondigingsborden op
staanders. Voor het aangeven
van informatie zoals de naam, de
aanvangstijd, de duur en de prijs
van een voorstelling. De borden
kunnen met krijt beschreven
worden.

en
Aankondigingsbord
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De entree van een festivalterrein
of evenement is een belangrijke
eyecatcher. De entree 13m bestaat
uit een lampenboog op houten
balusters met aan weerszijden
circushekken. De entree is op
te bouwen tot een maximale
breedte van 13 meter.

Entree 13m

De entree van een festivalterrein
of evenement is een belangrijke
eyecatcher. De entree 17m bestaat
uit een middenpoort van 4 meter
breed waar een eigen naambord
ingehangen kan worden. Aan
weerszijden staan 3 lampenbogen
die voorzien kunnen worden van
Carnivale banners.

Entree 17m

Ontvang uw gasten in stijl op
muziek van een authentiek
draaiorgel. Er zijn vele boeken
bij het orgel met een breed
repertoire van de Zangeres
zonder Naam tot Pavarotti en van
Strauss tot Jantje Smit.

Draaiorgel
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Met de tribune kan een
(openlucht)arena, theater of circus
opgebouwd worden.
De tribune kan recht of rond
opgebouwd worden en biedt
plaats aan maximaal 150
personen.

Tribunes rond/recht 150

Met de tribune kan een
(openlucht)arena, theater of circus
opgebouwd worden.
De tribune biedt plaats aan
maximaal 600 personen.

Tribune recht 600

Met de tribune kan een
(openlucht)arena, theater of circus
opgebouwd worden.
De tribune biedt plaats aan
maximaal 700 personen.

Tribune rond 700
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Circusdrome heeft verschillende
maten façades, entreepoorten,
lampenbogen, houten
circushekken en pilaren.
Er zijn ook entreepoorten waar uw
eigen naambord of banner in kunt
hangen.

Circushekken

Een houten speelvloer van 6
meter rond.
De vloer wordt vaak
gecombineerd met de tribune
voor 150 personen.

Houten speelvloer
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