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Als de jurk van de zwangere vrouw als een gordijntje 
wordt opgehaald, krijgt de toeschouwer ‘een kijkje’  
in de buik. Een lichtgevend wezentje ontwaakt. Het 
beweegt en probeert contact met je te maken. Het 
kijkt je aan en tikt tegen de binnenkant van de buik. 
Het nodigt je uit. Luister naar me.

pret echo



De act is voor vele thema’s goed te gebruiken. Denk 
aan de ‘geboorte’ van een nieuw bedrijf of merk of de 
presentatie van een product.

Daarnaast kan het ook een op zichzelf staande act 
zijn een bijvoorbeeld een festival of congres. Er zijn 
diverse verhaallijntjes voor handen die als korte act 
kunnen dienen. Neem voor meer informatie en  
mogelijkheden contact op.

toepassingen





In de navel van de buik zit een audioplug. Door hier 
een koptelefoon in te pluggen (een koptelefoon met 
stethoscoop vorm is mogelijk) kan je nog directer 
contact maken met de foetus. 

Zo is er een mogelijkheid om een verrassende  
boodschap over te brengen, heel direct en heel  
intiem. Deze boodschap kan op maat gemaakt  
worden.

mogelijkheden



De vrouw is mobiel en kan tussen het publiek door 
lopen. Ze heeft geen vaste standplaats nodig.
Verder zijn er geen vereisten op technisch gebied. 
Het hoeft niet stil te zijn en ook verlichting is in 
principe geen vereiste of obstakel.

technisch





Tijdens de Cultuurnacht Breda werd de act ingevuld 
als ‘live 3d Echografie’, n.a.v. het thema Echo.
De act was toen uitgebreid met een ‘gynaecoloog’  
die eerst met een beeldscherm een echte echo toonde 
door met apparatuur de buik te “scannen”.  Op een 
vooraf bepaald beeld op de monitor besluit hij het 
iets beter te willen laten zien en doet hij de jurk 
omhoog en wordt de ‘inkijkbuik’ met de embryo 
zichtbaar. Zie ook het filmpje op www.borblog.nl of op 
http://www.borblog.nl/2010/01/cultuurnacht-breda/
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