Piranha comedy op maat
Interactief improvisatietheater met een bite
Hilarisch, vrolijk, meeslepend, soms confronterend of
ontroerend… Je kunt het allemaal meemaken bij een
Piranha voorstelling. Onze improvisaties zijn qua spel,
muzikaliteit en inhoud van het hoogste niveau dat u
in Nederland kunt krijgen.
Piranha staat garant voor:
- Topimprovisatie met een eigen stijl
- De bulderende lach en het serieuze nadenken
- Meer dan 20 jaar tevreden klanten
- Volop interactief maatwerk
- 100% thema- en rendementsgericht
- Deskundig op het gebied van licht en geluid

Uitvoering en organisatie:
Joost van der Knaap en Ton Haas
In samenwerking met: Ad-Just Bouwman, Hanno van
der Steen, Toos Ligtenberg en Jelke Smit

Comedy

www.piranhatheater.nl
Improvisatietheater & Trainingen
joost@depiranhas.nl 06-22000811
ton@depiranhas.nl 06-15871885
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Interactieve comedy voorstelling

Meer dan 20 jaar ervaring in puur maatwerk

"Als het leuk is, werkt het beter"

Het recept is eenvoudig: uw boodschap, een op
maat gemaakte rode draad, spelers, een muzikant
en het doek kan op!

Had u gedacht dat er zoveel te lachen valt binnen uw
organisatie?
Met razendsnelle, vlijmscherpe en muzikale
improvisaties zoekt Piranha de humor binnen uw
context! Humor verbindt, relativeert en beklijft. Het
helpt uw boodschap ‘tussen de oren’ te krijgen en te
houden.
We maken van elk congres, symposium, bedrijfs- of
afdelingsbijeenkomst een onvergételijke
bijeenkomst. Of het nu gaat om een nieuwe visie en
missie, een andere manier van werken, een
presentatie, een start of afsluiting van een traject…
Wij zetten er met plezier, samen met de deelnemers,
onze tanden in. Krijgt u al trek?
Herkenbare situaties worden op hilarische wijze
uitvergroot en ten tonele gevoerd. Gevoelige zaken
behandelen we altijd met respect. De humor gaat
nooit ten koste van! Piranha inspireert!

Wij komen bij allerlei organistaties over de vloer. De
presentatie van een nieuwe strategie, uw productlancering, het bespreekbaar maken van werkstress;
het maakt niet uit wat. Wij maken er een voorstelling
van waarbij het doel voorop staat.
Piranha beschikt over een brede ervaring. Wij zijn
graag gezien in de zorg, het onderwijs, defensie en
politie, overheid en semi-overheid, profit- en nonprofitorganisaties. Ook evenementenbureaus en
organisatie-adviesbureaus werken vaak en graag
met ons samen.
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