Tante Theater brengt je
bewust in beweging !
Op 11 juni 2013 vond de verfrissende netwerkbijeenkomst plaats in MOTI te Breda voor de leden
van Aithra. Vernieuwend, Zichtbaar en in Beweging: zo luidde de opdracht van Aithra aan Tante
Theater. Tante Theater bracht tevens de Aithra Speerpunten opnieuw onder de aandacht. Visie, Lef,
Ambitie, Maatschappelijk betrokken, Ondernemend en Rolmodel willen zijn werden door Claudia
samengepakt in het Woord VLAMOR. Door het Vlamor gehalte van Aithra weer op de kaart te zetten
maakt Tante Theater vrouwen bewust van hun eigen waarde en kracht!

Tekst: Mallory Wong

“Door vrouwen uit te nodigen hun dromen uit te spreken, in

mensen aan zich te binden en in beweging te krijgen –

hun kracht te gaan staan en daarmee naar buiten te treden.

letterlijk. Tante Theater denkt in mogelijkheden en gebruikt

Walk the talk, maar ook de fun & gunfactor speelt een rol:

creatieve manieren om een totaalbeleving te creëren

lekkere muziek en elkaar ondersteunen. Dan gaan mensen

voor groot en klein. Sinds 2 jaar produceert zij haar eigen

vanzelf stralen en creëer je een wervende omgeving. Binnen

kindertheatervoorstellingen vanuit een uniek concept:

10 minuten ontstond er een feestje waarbij de handen de

de grootste jurk ter wereld waarop zo’n 200 kinderen

lucht in gingen en de voetjes van de vloer”, vertelt Claudia.

plaats nemen op poefjes om naar de voorstelling te kijken

“Deze tante krijgt werkelijk iedereen in beweging, aanrader

en luisteren. En om mee te doen! In het najaar van 2014

die Tante Theater, aldus de enthousiaste tweet van een van

zal haar Verhalenjurk met de kindertheatervoorstelling

de Aithra-leden”.

De Rap-Prin6 (Rap-Opera) landelijk in de theaters van
start gaan! Tante Theater is overal inzetbaar en voor vele

Verbinding

gelegenheden in te zetten. Denk aan openingen, teamdagen,

Mensen verbinden dat is wat ze doet, met zichzelf en met

personeelsbijeenkomsten, jubilea, afscheidsfeesten, festivals,

elkaar. Claudia van Kesteren is een zelfstandige ondernemer

Kerst- en Nieuwjaarsborrels, Sinterklaasvoorstellingen,

uit Nijmegen met maar liefst 15 jaar ervaring in het

presentaties of bruiloften.

evenementen vak. Onder de naam van haar bedrijf Tante
Theater bedenkt ze een passend concept voor organisaties.
Uiteraard rekening houdend met het doel van de boodschap,
de wensen en de doelgroep. Van overheidscampagne tot
kindertheatervoorstellingen van conceptontwikkeling tot
uitvoering. Claudia weet wat werkelijk voor mensen van
belang is! Door haar enthousiasme en openheid weet zij

TanteTheater
06 - 27 10 27 00
www.tantetheater.nl
Facebook: www.facebook.com/claudia.vankesteren.1
Twitter: twitter.com/TanteTheater
Linkedin: nl.linkedin.com/in/claudiavankesteren

2525
- AITHRA
- AITHRA
| GENOMINEERDEN
| TANTE THEATER

