
 
 

Clinique d’Amour 

Laat uw hart sneller kloppen! 
 

 

� Wat is Clinique d’Amour? 

Clinique d’Amour is ervaringstheater, waarbij het publiek zelf aan de slag gaat.  

Of je nu liefde zoekt, al een liefde hebt gevonden of je vriendschappelijke relaties een boost wilt geven; Iedereen 

is welkom in deze kliniek. De bezoekers worden door twee deskundige zusters vriendelijk ontvangen. Op basis 

van een intake adviseren de zusters de juiste theatrale behandeling per duo. Vervolgens mogen ze de 

behandelkamer betreden waar ze samen, via het instant theater principe*, een verhaal rondom de liefde zullen 

beleven. 

 

Drie verschillende behandelingen 

Twee spelers hebben tijdens behandeling 1 een spannende ontmoeting op een parkbankje. Behandeling 2 staat  

in het teken van de kunst van het verleiden en de 3
e
 behandeling laat het bloed van de spelers sneller stromen. 

Na afloop bieden de zusters nazorg en kan men in de Pikanterette (de ‘apotheek’ van de Clinique) terecht voor 

zijn of haar recept ter onderhoud van de liefde.  

 

� Werkwijze  

De kliniek, die wij meebrengen, ziet er uit als een veldhospitaal (zie sfeerimpressie). Het publiek verzamelt zich 

voor de tent. Telkens mogen zes personen naar binnen voor een behandeling. Na circa 10 à 15 minuten is de 

behandeling voorbij en mag de volgende groep naar binnen. Clinique d’Amour is doorlopend te spelen. 

 

� Prijsindicatie  

€ 1.500,- per dagdeel (4 uur). Inclusief veldhospitaal, materiaal, spel en begeleiding door twee zusters. 

Exclusief 19% BTW en reiskosten. 

 

*Het instant theater principe 

Instant theater is een concept ontwikkeld door Dorinde van Helden en Caty Palmen van Buro BLANKO. Via een 

koptelefoon en een mp3 speler horen de spelers wanneer ze wat moeten doen en zeggen. Als ze de teksten 

nazeggen en de aanwijzingen opvolgen, belanden ze, zonder voorbereiding, in een scène van circa 5 minuten.  

De inzet van een koptelefoon maakt dat spelers zich in korte tijd overgeven aan een theatrale ervaring.  

 

� Neem voor meer informatie contact op met cultureel projectburo BLANKO: 

T  010 477 27 20 / 06 15 42 18 12 (Caty Palmen) 

T  020 428 22 23 / 06 27 02 01 77 (Dorinde van Helden) 

M  info@blanko.nl  

W  www.blanko.nl 
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