
 

 

 

 

 

 

Wandelen en onderweg genieten van korte theatermomenten: het blijkt een geslaagde combinatie. 
Tijdens een theaterwandeling loods je de wandelaars in groep via een uitgestippelde route langs enkele 
korte voorstellingen. Die voorstellingen kunnen een bonte collectie zijn, of net een samenhangend geheel 
vormen. Het open karakter van dit concept laat veel ruimte voor creativiteit. 

WAAROM KIEZEN VOOR EEN THEATERWANDELING? 

Met een theaterwandeling bied je speelkansen aan verschillende gezelschappen uit de buurt. Het is een 
mooie kans om verenigingen te laten samenwerken. Door het toeristisch karakter van het concept is het 
ook voor jouw stad of gemeente een grote troef. 

WAT VOORZIET OPENDOEK? 

- Het uitgebreide netwerk van OPENDOEK wordt ingezet voor de zoektocht naar de acts en/of 
vrijwilligers. 

- OPENDOEK kan bijzitten bij startvergaderingen en is te allen tijde bereikbaar voor vragen. Dankzij de 
theaterwandelingen die OPENDOEK vorige zomer al organiseerde, hebben we veel kennis in huis, die 
we graag met jullie delen. 

- Gratis coaching (maximum 5 uur). Dit kan gaan van spelcoaching voor de acts tot coaching rond het 
corona-veilig organiseren van de theaterwandelingen.* 

- In onze online inspiratiegids vind je een uitgebreid stappenplan dat je gratis kan consulteren. 
- We voorzien een communicatietoolkit voor lokale promotie en pers. 
- Bij een duidelijke samenwerking tussen jouw stad of gemeente met een (lokaal) gezelschap, makers 

of spelers, wordt je initiatief mee opgenomen in onze onlinecommunicatie (website en sociale 
media) en theaterkalender voor de zomer (juli t/m september). 

 
* Indien je wenst gebruik te maken van dit aanbod, is het verplicht het logo van OPENDOEK te vermelden in je 
communicatie, volgens de door ons aangeleverde instructies.  

WAT VRAGEN WE VAN JOU ALS STAD OF GEMEENTE? 

- De organisatie van de activiteit ligt volledig in jullie handen en die van de deelnemende 
gezelschappen. Uiteraard kan OPENDOEK altijd gecontacteerd worden bij vragen. Onze online 
inspiratiegids kan een goede leidraad zijn. 

- We rekenen erop dat jullie het concept genegen zijn en dat jullie dit ook promoten bij je burgers en 
lokale pers en via je eigen communicatiekanalen. 
 
 

Wil je graag meewerken aan TOCH THEATER deze zomer (juli t/m september)? 

 Laat het ons per kerende weten via dit formulier. 

https://www.opendoek.be/toch-theater/inspiratiegids
https://www.opendoek.be/toch-theater/inspiratiegids
https://www.opendoek.be/toch-theater/inspiratiegids
https://www.opendoek.be/toch-theater/toch-theater-formulier-voor-steden-gemeenten
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