De Tafel van...

verrassende maaltijden op bijzondere plekken

De Tafel
Geeft ruimte aan 162 personen voor
bijzondere en theatrale maaltijden.
De Tafel bestaat uit losse delen van
2x1m die in elkaar gehaakt worden
tot 1 lengte van 40m of 2 lengtes van
20m. Kortere lengtes (minder delen)
zijn ook mogelijk.
Mogelijkheden
De Tafel is stevig gebouwd en kan
tegelijkertijd als podium of catwalk
worden gebruikt. De Tafel kan binnen
en buiten worden gebruikt.
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Specificaties
De Tafel kan op één aanhanger
worden vervoerd. De Tafel kan met 2
of 3 mensen worden gemonteerd en
gedemonteerd. Wanneer de locatie
goed met de aanhanger te bereiken
is kan opbouwen of afbreken in
ongeveer 45 minuten. Een enigszins
vlakke en stevige ondergrond verdient de voorkeur, maar met stelpoten en plaatjes kunnen oneffenheden
worden opgevangen. Meestal dienen
gasten hun eigen stoelen mee te
nemen, maar bijhuren van stoelen is

mogelijk. Stoelen kosten gemiddeld
tussen € 1,- en € 3,-. 162 mensen
aan 40m tafel zijn niet altijd goed
akoestisch toe te spreken, daarvoor
kan een geschikte geluidsinstallatie
worden geleverd. Naar wens uit te
breiden tot een systeem waarop alle
aanwezigen probleemloos kunnen
dansen.
Prijsindicatie
Basishuur/dag
€ 250,Opbouwen en afbreken
€ 300,Stoelen
€ 3,-/st
Geluidsinstallatie
€ 350,Transport € 0,50/km vanaf Wageningen. Alle genoemde bedragen zijn
exclusief 21% BTW.
Overig
In overleg kan ook de catering en een
theatraal programma worden verzorgd. Met mogelijkheden als circusacts, modeshows, zangers, dichters,
filosofen, goochelaars, live-muziek,
opera-acts, plaatjes-draaiers, locatietheater en een spreekstalmeester.
Ook met passende decors, van schemerlampen en vintage vloerkleden

tot retro droogkappen en theaterverlichting kunnen we helpen.
Voor goede doelen, het verbeteren
van de wereld of andere belangrijke
missies zijn wij graag bereid een speciaal aanbod te doen. Mail of bel voor
de mogelijkheden.
Info en boekingen
Robbert Kamphuis
w www.tafelvanw.nl
e info@tafelvanw.nl
t 0653 320 420

