Caravanpodium Juffrouw
Bertha mobiel podium van een klassieke caravan
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Algemeen
Juffrouw Bertha is een mobiel podium dat gebouwd is van een klassieke caravan uit 1965, een Fokker
VFW350. Er is een raam verwijderd,
de constructie is verstevigd en de
linker zijkant kan worden opengeklapt die als luifel fungeert. Van de
oorspronkelijke inrichting is zoveel
mogelijk bewaard. De caravan is
voorzien van de originele bekleding
en bloemetjesgordijnen. De tafels
kunnen eenvoudig worden opgezet of
gedemonteerd.

Technische specificaties
Fokker VFW350 uit 1965. Afmetingen
(lxbxh) gesloten 350x195x235cm,
geopend 350x290x235cm (inclusief dissel). Leeg gewicht ca 350kg,
enkel-assig. De caravan is geschikt
voor B-rijbewijs en heeft geen eigen
kenteken - gebruiker moet bij zelf
vervoeren dus een eigen kentekenplaat verzorgen. Er is een reservewiel
aanwezig en de rijverlichting werkt op
een 7-polige stekker. De opklapwand
is na een korte instructie eenvoudig
open te maken en af te sluiten.

Te gebruiken als
Juffrouw Bertha is uitstekend inzetbaar als mobiel podium voor allerlei
voorstellingen, recepties, etentjes,
catering, toespraken, performances
en evenementen. Het kan worden
gebruikt als catwalk, bij presentaties, tijdens beurzen, op festivals en
tentoonstelingen. Het is geschikt
als biosoop, als kassa, als keuken of
mobiel restaurant. En je zou er zelfs
mee op vakantie kunnen.

Extra mogelijkheden
Er is een keur aan mogelijke accesoires leverbaar: tafeltjes (10 st) en
stoelen, een grote tafel van 40m lang
(voor max 162 pers), geluidsinstallatie, theaterlicht, aggregaat (230V,
4kW), rookmachine, decorstukken
(schemerlampen, schilderijtjes, etalagepop, laboratoriuminstrumenten,
retro apparaten).

Indien gewenst kan er ook een
presentator, dagvoorzitter of een
spreekstalmeester bij geleverd
worden. Desgewenst in passende retrokleding. Het netwerk van Juffrouw
Bertha kent daarnaast DJ’s, bandjes,
strijkjes, dichters, circusartiesten,
goochelaars, dansers en andere
artiesten.
Kosten
Huur eerste dag 		
€ 350,Huur volgende dagen
€ 175,-/dag
(langere periodes op aanvraag)
Borg 		
€ 500,De caravan kan tegen meerprijs op
locatie bezorgd worden. Informeer
naar de mogelijkheden.
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