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RB Producties theater & entertainment

Met veel genoegen presenteert RB Producties theater entertainment 
haar aanbod op het gebied van Straattheater. Wij zijn een jong, creatief en energiek bedrijf 

waarin wij met veel enthousiasme en passie van ieder evenement een onvergetelijke beleving 
maken. De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan op straattheater festivals in binnen- en 

buitenland.  Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in interactieve humoristische straattheateracts en 
bieden daarnaast ook diverse kindervoorstelingen aan. 

Acts en entertainment op maat

Speciale gelegenheden vragen soms om speciale creaties of een act op maat. Wij hebben diverse 
acts die eenvoudig zijn af te stemmen op de wens van de klant. Daarnaast zijn ook bijzondere, 

eenmalige creaties te realiseren. Vraag vrijblijvend een gesprek aan, wij denken graag met u mee!

Benidorm Bastards

De 75 jarige Bettie en Beppie zijn misschien wel stokoud,-
maar dit duo gedraagt zich nog ontzettend jong. In 
scootmobiel en rollator haalt het duo de meest vreemde 
capriolen uit. Deed Bettie daar net een spagaat?

Deze act is uitermate geschikt voor straattheater festivals, optoch-

ten en evenementen. Prijs op aanvraag.

De golfballetjes & Friends

Roderick en Willemijn uit het Gooische Blaricum zijn vandaag 
op excursie. De hele route lopen is geen optie voor deze 
verwende kakkers, vandaar dat ze twee ”dragers” hebben 
ingehuurd. Helaas verloopt dit niet zonder problemen.

Prijs op aanvraag.

Levend standbeeld

Op het dorpsplein staat een prachtig standbeeld van de 
Koning die bewaakt wordt door mevrouw van Vlug. Alleen is 
mevrouw van Vlug wel zo vlug als ze zelf iedere keer in slaap 
valt? Het standbeeld van de Koning komt tot leven en haalt 
samen met de kinderen de ene na de andere grap uit met de 
slapende bewaakster.

Deze interactieve straattheateract is geschikt voor alle leeftijden en 

wordt maximaal 4x  30 min. opgevoerd. Prijs op aanvraag.

Golfballetjes in car
In het straatbeeld verschijnt een vreemde man. 
Hij ziet er netjes uit, maar toch valt hij op door de 
ongebruikelijke cobinatie. Het is een golfer, op dit eve-
nement? Zijn vrouw Willemijn haal een vlag tevoorschijn 
en  zoekt een mooie plek uit voor de put. De man laat 
zich niet afleiden door het aanwezige publiek en probeert 
door de menigte zijn bal te slaan. een par 2 met één en al 
handicaps is het eindresultaat.

Prijs op aanvraag.

Het ANWB echtpaar

Henk en Dinie zijn al 30 jaar getrouwd en gaan ook al zo 
lang met elkaar op vakantie. Zoals altijd neemt Dinie de 
koffie en de boterhammetjes met kaas mee. Henk zorgt 
voor de EHBO set, de ANWB lidmaatschapkaart en de 
gevarendriehoek, je weet het tenslotte maar nooit! 
Met hun opmerkelijke accent en hun haat liefde 
verhouding is hilariteit gegarandeerd.

Prijs op aanvraag.


