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DE DOOS
Boeken performance



Je kijkt naar een verhuisdoos. Je nadert en je hoort 

geluiden, stemmen en gerommel. Je ziet schaduwen 

en gebricoleerde opschriften aan de buitenkant. Wat 

speelt zich hier nu eigenlijk af? De mysterieuze 

openingen lokken je naar binnen. Naar een verhaal, 

een performance, een ontmoeting. Met boeken.

Aan de hand van vier interactieve muren met telkens 

een andere theatervorm, worden bezoekers 

geprikkeld. Welk boek past bij welke hand: durf jij je 

hand door het luik te steken? Quizvragen uit torentjes 

van boeken: weet jij het antwoord, dan win je 

misschien dat lang gezochte boek! Een ode aan de 

lezer: zet je even en luister. Of laat je je liever 

verrassen tijdens een signeersessie?

Tijdens dit interactieve spel lopen de acteurs, gehuld 

in een oude sto�as doorheen de kleine ruimte. Zijn ze 

de boeken aan het sorteren of zijn ze mijmerend aan 

het filosoferen? In de verhuisdoos beweegt er steeds 

een nieuw hoofdstuk. Je kan als bezoeker je eigen 

betrokkenheid volledig sturen. Dit maakt het 

toegankelijk voor iedereen. 

Lucky Leo bedacht dit speelse concept voor de 

opening van de nieuwe Predikheren bibliotheek in 

Mechelen.

SPEELDUUR
Te bepalen, minimum 45 min

REGIE
Hilde Moyson

SPELERS
Brien Coppens · Lysbet Cammaer · Lina Lauwens · 
Robin Mertens · Jessie Glorie · Debbie Jacobs · Pieter 
Mollemans · Casimir Reijnders

PRODUCTIE
Femke Nuttin (communicatie)

DE DOOS

“Een uniek concept om je oude 
boeken een nuttige bestemming 
te geven” 
- MIA, MEDEWERKER BIBLIOTHEEK
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“Echt een tof idee om mensen 
op een originele manier in 
aanraking te brengen met 
vergeten boeken” 
- WILLEM, BEZOEKER
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SPEELFICHE

SPEELDATA
Vrijdag 30/08/2019 Bibliotheek Predikheren, Mechelen
Zaterdag 31/08/2019 Bibliotheek Predikheren, Mechelen
Zaterdag 19/06/2021 Bibliotheek As
Zaterdag 04/09/2021 Bibliotheek Waas-Munster
Zaterdag 11/09/2021 Bibliotheek Beringen
Zaterdag 21/11/2021 Bibliotheek Puurs

EXTRA SPELMATERIAAL
Tijdens de performance worden afgeschreven boeken 
meegegeven aan de toeschouwers. We verwachten een 
min. van 200 aanwezige boeken (mix van kinder en 
volwassen boeken) voorzien door de organisator.

CORONA MAATREGELEN
Dit concept laat toe volledig corona proof te spelen.
Er wordt rekening gehouden met de geldende en
noodzakelijke maatregelen betreende COVID-19. 

LUCKY LEO

Lucky Leo ontsproot in 2011 uit enkele gelijkgezinde, creatieve zielen die theater wilden maken. 
Vertrekkende vanuit een bestaande tekst maken we ieder jaar een nieuwe productie. Iedere 
keer opnieuw is het een zoektocht met nieuwe mensen.

 Zo is Lucky Leo niet enkel een gezelschap voor acteurs. Ook soundscapers, visual creators, 
decorbouwers, kostuum ontwerpers, make-up artiesten, maken deel uit van dit boeiende team. 
Na 8 jaar zijn we uitgegroeid tot een collectief van multidisciplinaire makers met een verlangen 
naar experiment en een eigen visie op theater.

Lucky Leo heeft als vaste thuisbasis Mechelen. We creëren en repeteren in Arte Nova en 
ARSENAAL/LAZARUS. Onze werking wordt ondersteund door ARSENAAL/LAZARUS en 
Cultuurcentrum Mechelen .

PUBLIEK 
5+ 

TECHNISCH
speelvlak min 5m x 5m
hoogte min 3m
opbouw 2u
crew 4 personen
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Lucky Le o
T h e a t e r c o m p a g n i e

E-MAIL  info@luckyleo.be

WEB  www.luckyleo.be

FACEBOOK  https://www.facebook.com/www.luckyleo.be/

INSTAGRAM  https://www.instagram.com/luckyleo.be/
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