
Conditions!

       Een project dat 
kapitalisme idealiseert, waarmee 
geld verdiend kan worden
en waarin (volwassen)kleuters
een belangrijke rol spelen door 
zichzelf naar de overwinning 
te schreeuwen. 

Een kunstwerk als een 
metafoor voor vooruitgang 
in onze wereld ;-)

2017

Brullrace



Brulrace   “For Toddlers” en “For Adult Tod-
dlers”

De driewielers reageren op geluid: hoe harder de berijder schreeuwt, hoe 
harder ze gaan. Hiermee worden wedstrijden op touw gezet. Omstanders 
kunnen een gokje wagen door hun geld in te zetten bij, de roodkapjes “Clair 
en Clarissa” de bookmakers ter plaatse. Wolf legt zijn regels van het spel 
uit. De Tricycle race kan zowel met kinderen als met volwassenen 
uitgevoerd worden.

Evenementen:  Van pop en theater festivals tot kunstmanifestaties 
  en de opening van uw nieuwe bankfiliaal ;-)

Voertaal:   Nederlands, Engels, Frans, Duits.
Duur van 1 act:  20 minuten
Duur hele act:   4 uur  (2 blokken van 2 uur  met een onderbrekingen van 1 uur.)

Opbouwtijd:   1.5 uur
Afbouwtijd:   1 uur

Maximum aantal toeschouwers: +/-1500
Minimum aantal toeschouwers:  +/-250
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Backstage

Opslag:   Het festival is verantwoordelijk voor een afsluitbare   
   opslagruimte van 3x2,5 meter.*

Parkeren:   Het festival is verantwoordelijk voor parkeer gelegen- 
    heid op een plek zo dicht mogelijk bij het parcour
   (auto met trailer).

Overnachten  Het festival is verantwoordelijk voor en bied de 
   mogelijkheid tot overnachting in een hotel, zo dicht   
   mogelijk bij het festival.* 

Kleedruimte  Het festival is verantwoordelijk voor de kleedruimte  
   van 3 acteurs.

Kantoor en   Van elke race maakt onze cameraman korte filmpjes,  
Internet  die we aan het eind van de dag willen afmonteren en   
   online willen zetten. Wij zouden het daarom waarderen  
   als u ons kantoorruimte en een goed internet-
   verbinding kan bieden.

Catering:  Geheel voor rekening van het festival. 
   Ontbijt*. 
   Lunch, diner, drinks (geen Junk food).

Aantal groepsleden: 5

* alleen bij meerdaagse festivals,
of festivals meer dan 150km van Zutphen NL.
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Brullrace 
Locatie:  De voorstelling komt het best tot zijn   
  recht op drukke plaatsen waar het  
  publiek gemakkelijk aan beide zijde 
  van het parcours kan komen. De 
  aanloop route op een festival of een 
  drukke winkelstraat zijn de ideale 
  plekken voor ons.  

Ondergrond: De ondergrond moet zo vlak mogelijk 
  zijn, zonder hinderlijke gaten waar de  
  coureurs of acteurs zich kunnen 
  bezeren en de Tricycles beschadigd 
  kunnen raken. 
  We hebben een voorkeur voor een 
  verharde ondergrond. Regen hoeft  
  geen probleem te zijn, als het parcour  
  niet glad wordt. Het kan op gras 
  zolang de Tricycles niet in sporen. 

Elektriciteit:  We hebben één stroom punt nodig bij   
  de strart van 220v 16A.

Geluid:  Wij nemen onze eigen geluids-
  apparatuur mee
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De deale afmetingen van het parcours:  
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Brulrace 
Locatie:  
Start/Finish: De 4 start en finish palen van 3 meter hoog kunnen “wij” op een 
  aantal manieren plaatsen. 

Optie 1:  We kunnen Palen 1 meter in de grond boren, hier schuiven we de  
  start en finish palen over heen

Optie 2:  De palen schoren, met haringen van 40 cm lang in de grond, of aan 
  lantaarnpalen en ander opjecten in de straat.
Kan dit niet.   
Optie 3   Dan is er nog een mogelijkheid de palen aan vaten gevult met water  
  te bevestigen ( Deze optie graag in overleg. De vaten en het vullen   
  van de vaten is de verantwoordelijkheid van het festival) 
  

Conditions!

         3 M
ETER

optie 1

Max 40cm

 3 M
ETER

Optie 2

200 liter
water

Optie 3
2 Vaten per paal

 3 M
ETER

 3 M
ETER

 1 M
ETER

 1 M
ETER



Produced By:

For bookings:

Andre@firmakodde.org 

0031 (0) 6 24 99 85 26

PART OF VISUAL ARTIST FREDERIK ALEXANDER KODDE, THE NETHERLANDS


