HALLOWEEN
27 oktober

AANVANG: 14.00 UUR

Scare your heart out!

SOUNDOS
OPEN MIC
SHOW JE TALENT!
Doe mee ,ga naar de halve finale van
STREET LIFE

IMPROSHOW
&
WORKSHOP
COMEDY CAFÉ
Gepresenteerd door
Haags Comedy Festival

THRILLER WORKSHOP
Altijd al jouw moves willen verbeteren?
LEARN TO MOVE LIKE MJ!
GRIME
HALLOWEEN SCREEN
COMPILATION

prijs
Actie ,50
€2

KING & QUEEN HALLOWEEN
CUSTOME COMPETITION

Entree: € 5,Kom je verkleed?
Gratis toegang!

www.devaillant.nl
Hobbemastraat 120
070 44 52 800

DEVAILLANT.NL

HALLOWEEN
Op zondag 27 oktober vieren we HalloWeen in theater De
Vaillant. Samen met CC4U, Buurthuis De Mussen en het Haags
Comedy Festival maken we een feest waar je kunt schreeuwen
van het lachen.

SOUNDOS
Comediene Soundos is bijna wekelijks te zien bij de
Comedytrain in het Amsterdamse Toomler. Soundos
laat je niet alleen zien dat zij een comediene met ballen
is tijdens een improvisatie show, ze gaat het je ook
leren tijdens een workshop! Wil jij deelnemen aan deze
workshop? Geef je dan op via de website.
OPEN MIC
Vind jij het doodeng om beoordeeld te worden door een
jury? Dan is dit de gelegenheid om jouw angsten onder ogen
te zien. Geef je op voor de Open Mic tijdens HalloWeen en
misschien maak jij kans op een golden ticket naar de halve finale
van CC4U’s Street Life. Geef je op via www.devaillant.nl
COMEDY CAFÉ
Het Haags Comedy Festival presenteert het Comedy Café in De
Vaillant. Op 13 november is de finale van deze wedstrijd, dus
kom alvast voorproeven welk comedy talent in Den Haag te
vinden is.
THRILLER WORKSHOP
Altijd al dat thriller dansje willen leren? Move like MJ in de
Thriller workshop.
KING & QUEEN HALLOWEEN CUSTOME COMPETITION
Heb jij al een goed HalloWeen kostuum? Zet jezelf en jouw
vrienden op de foto en misschien win jij wel ‘best dressed’ deze
HalloWeen. Wij zorgen voor een grimeur om jouw outfit af te
maken.
DJ ANTHONE DIAMOND

Met dank aan:
Cultuurschakel
Deal Schilderswijk
Stadsdeel Centrum
Buurthuis de mussen

