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MARE of de kunst van het overdrijven
Vis à Vis speelt in juni, juli en september de voorstelling MARE aan het Almeerderstrand. Een bassin
gevuld met meer dan 1 miljoen liter water vormt de arena voor deze unieke openluchtvoorstelling.
Laat je meevoeren in een draaikolk van visuele comedy, special effects en livemuziek.
De zeespiegel stijgt en de wereld staat blank van Noord tot Zuidpool. Wat overblijft zijn een handvol
drenkelingen die zich vastklampen aan de restanten van onze beschaving. MARE is een verassende
survival-comedy met het wateroppervlak als lachspiegel.
Vis à Vis creëert in haar eigen originele buitentheater een wereld vol buitengewone mogelijkheden,
humor en verrassingen. Betreed het terrein van Vis à Vis en maak je op voor een wonderlijke avond
uit inclusief diner, spektakel theater en livemuziek.
Voorafgaand aan de voorstelling is het mogelijk te dineren in restaurant De Rode Haring. Tijdens de
show zit het publiek droog op de overdekte tribunes. Na afloop kun je bij het kampvuur met een
drankje nagenieten.

Duur voorstelling:
Reguliere prijs:
CJP:
Student:
Kind (10 t/m 16 jaar):
Leeftijd:
Toegankelijkheid:
Periode:
Tijden:
Diner:
Pers première:
Midzomernacht Special:
Website:
Facebook:
Adres:
Contact:

1 uur en 20 minuten
€32,50
€20,00
€22,50
€17,50
vanaf 10 jaar
language no problem & toegankelijk voor mindervaliden
wo 7 juni t/m zo 30 juli & wo 30 aug t/m zo 1 oktober
wo en do aanvang 20:00, vrij en za aanvang 20:30 en zo aanvang: 15:00
uitgebreid diner buffet (€23,50)
donderdag 29 juni
zaterdag 24 juni
www.visavis.nl
www.facebook.com/theatergezelschap.visavis
Muiderzandplaats 1, Almeerderstrand
kimberley@visavis.nl / 06-17086475

