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Te huur: sfeervolle circustent voor kleinschalige projecten 
 
Onze circustent is uitstekend geschikt voor kleinschalige 
projecten in stadsparken of festivals, waarbij kinderen of 
jongeren de artiesten zijn.  
De tent is compact maar biedt toch veel mogelijkheden 
voor jeugdcircus, theater, dans, muziek, schoolprojecten 
of andere presentaties.  
Het tentdoek laat maar weinig daglicht door zodat er 
binnen, met theaterlicht, een intieme sfeer gemaakt kan 
worden. 
Om een idee te krijgen van de mogelijkheden. In het 
verleden is de tent gebruikt; bij een modeshow, als 
bioscoop, wijkfestival, schoolmusical, dorpstheater, 
jeugdcircus festival, breakdance-battle en nog veel meer. 
 
Licht, geluid en inrichting 
Aan een tent alleen heb je niet zoveel, juist een 
speelvloer, theaterlicht, geluid en bijvoorbeeld gordijnen 
maken dat een tent meer wordt dan ‘overdekt gras’. 
Capriool kan alle benodigde materialen leveren, zodat 
de huurder daar verder geen omkijken naar heeft. 
 
Op en afbouw 
Bij het op- en afbouwen rekenen we op de assistentie 
van de huurder. Hiervoor zijn minimaal vier ‘stevige’ 
mensen nodig, optimaal is een team van zo’n 8 mensen. 
De opbouw duurt ongeveer drie uur, afbouwen ongeveer 
twee uur. 
 
Afmetingen 
Diameter 16m, hoogte nok 6m, hoogte rondzeilen 2,25m. 
Speelvlak (afhankelijk van inrichting); rond 8m, 
rechthoekig 6x12 
Benodigde ruimte; veld met diameter van minimaal 21 m 
 

Prijzen 

Zie voor de prijzen de actuele prijslijst. 
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Inrichting 
 
De tent kan eventueel geleverd worden met een aantal extra’s; 

1. Houten speelvloer (ca. 80 m²) (let op: extra transportkosten!) 
2. Balletvloer (ca. 80 m²) 
3. 2 m Aluminium Truss t.b.v. luchtwerk 
4. Geluidsinstallatie (8 kanaals versterker met CD, MD, MP-3, twee microfoons) 
5. Theaterverlichting (8 x multipar 575W en 16 kanaals lichttafel) 
6. Theaterverlichting – uitbreiding (4 x Fresnel 500W, 6 x Par 300W) 
7. Achterdoek (zwart Verdu, 6 x 4 meter) 
8. Pistekleed, rood PVC, diameter 5 meter 
9. 80 meter prikkabel met ca. 50 gekleurde lampen 
10. Veiligheidspakket bestaande uit brandblussers, 2 x noodverlichting en 2 x 

verlichte nooduitgangborden. 
 
Voor de theaterverlichting zijn twee aparte stroomaansluitingen van 16A nodig. 
Voor de uitbreiding van de theaterverlichting is een krachtstroomaansluiting van 32A 
nodig.  

 


