Verhuurlijst:
Belle en het Beest

Kleding Belle en het Beest:
Bak of Doos
Inhoud
Hoofdrollen
- Lumiere jas, broek, sokken, pruik
- Tickens jas, broek, sokken, pruik, bruine jas (zie
decorlijst)
- Beest blouse, broek, jas, pruik en borststuk (haar)
- Belle blauwe jurkje, klein schortje en de gele jurk
- La commodia jurk
- Witte handschoenen: mannen
- Gaston jasje en pruik
- Mevrouw Pot : Blauwe rok en korset (is een hele
kleine maat)
- Babette/plumeau jurk met veren
Ensemble
- Servetten 4x: witte rokken + shirts
- 3 gekke griet kostuums
- Kokspak
- Blouse en rok, groen bruin, uit die eeuw
- Bovenstuk man, rood, uit die eeuw
- Jurk dame, rood, uit die eeuw
- Mannen rib broeken, voor bijv. Maurice en Lefou
- Zwarte mannen broeken
- Wat “Oude” kleding: divers

Decors en Rekwisieten
Wat
Beschrijving
Klok pak: Tickens
Kast “Rok”: La
commodia
Raamwerk en
Gordijnen
4 servetkartonnen

Kaarsen Lumiere
Doos met pullen
Manden

3 hoepelrokken /
onderrokken
Overige spullen:

Een houten klokpak die rust op de schouders
Een kast die is opengewerkt, op wieltjes, waar
je achter staat en die meerolt als je loopt.
Op wielen, kan als kraampje gebruikt worden.

In goede
staat
+++

Karton met stof bewerkt, om achter je hoofd te
hebben, in een punt. De kartonnen worden in
het shirt gestoken.
Kunnen niet vanzelf aan, moet dan aansteker
in (is eruit gehaald)
Zo’n 10 pullen
2 stuks

+

Voor Belle, Pot of Babette.

+

- Mattenklopper
- Oude bezem
- Bamboestokken
- 4 oude stoelen
- Tas vol spullen waaronder de spiegel
van Belle, rozen, een dekentje, glazen.
etc. Mag opgeknapt worden ivm
- 2 tassen met bloemen (aankleding
decor)

+
+
+

+-

Bijlage: Rollen Belle en het Beest
Hoofdrollen:
- Het beest
- Belle
- Gaston (zelf regelen)
- Vader van Belle (zelf regelen)
- Lefou (zelf regelen)
- Tickens
- Lumiere
- Mevrouw Pot
- Babette
- La Commodia
Ensemble:
- Gekke grieten 3
- Servetten
- Dorpbewoners (deels wellicht zelf nog regelen)

