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FullSTop 
ACRobATIC 

ThEATRE
‘Inside the box’

vrijdag 6 februari om 20.15 u.

Fullstop Acrobatic Theatre (Wibbe pompe en 
Vicki Steggles) is een innovatief en origineel 
grond- en luchtacrobatiekduo dat opereert 
vanuit Gent. Na jaren straattheater- en 
circusfestival in binnen- en buitenland te heb-
ben afgeschuimd, maken zij voor het eerst 
een binnenvoorstelling.
In De Steiger krijgt u de première te zien!

‘Inside the box’ is een adembenemende 
acrobatische voorstelling over de verschillen 
tussen man en vrouw.  
Wat is een ‘echte’ man eigenlijk? 
En een ‘echte’ vrouw? 
Jongetjes dragen blauw en meisjes roze, 
toch?  Vrouwen kunnen geen kaart lezen en 
mannen vragen nooit de weg!
Vrouwen zijn toch emotioneler en mannen 
kunnen maar één iets tegelijk doen? 
Klopt dit echt?

Circus in het theater. Komt dat zien!

Tickets: € 5,00
Info en reservaties: CC De Steiger Menen,
056 51 58 91,  info@ccdesteiger.be
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GRATIS TICKET
voor kinderen van 10 tot 14 jaar
(indien vergezeld van 1 betalende toeschouwer)
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