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Jackpot! 
Waag eens een gokje op deze onvoorspelbaar komische gokkast. Van buiten gelijk een slotmachine uit 
de roerige 20-er jaren, vanbinnen vol menselijk ‘vernuft’. Haal de handel over en de machine begint te 
draaien. Drie illustere figuren heten u welkom en komen één voor één voorbij. Is het geluk aan uw 
zijde? Drie op een rij is natuurlijk JACKPOT! Over de uitslag kan in goed overleg worden 
gecorrespondeerd. Uiteindelijk is niets menselijks hen vreemd. 
 
Een verrassend mooi apparaat in en om bespeeld door drie acteurs waarbij het publiek volledig in de 
ban raakt van deze eenarmige bandiet. Bediening is geheel op basis van mankracht. 
 
 
 
Technische details: 

 3 acteurs 

 voorbereiding 2,5 uur voor aanvang 

 afmetingen Jackpot: 1,5 meter breed, 1,5 meter diep, hoogte 2,80 meter 
 

 Jackpot wordt vervoert middels een grote flight case en van daaruit opgebouwd. 
Deze is heeft de volgende afmetingen: lengte 2,10 meter, breedte 1,10 meter en hoogte 1,40 
meter 
 

 graag vernemen wij vooraf of deze kist op de speelplek kan geraken. 

 speelvlak minimaal 3 x 3 meter, vrije hoogte 3 meter (of in overleg) 

 stroomaansluiting niet nodig, geheel draait op accu’s. 

 vlakke ondergrond 

 speelduur in overleg, +/- 3 x 30 of +/- 4 x 20 minuten binnen een dagdeel van 4 uur 

 tussen de sets niet verplaatsbaar 

 parkeermogelijkheid voor grote bestelbus 

 consumpties/versnapering voor 3 personen 

 kleed-/schminkruimte met toegang tot warm stromend water 
 
 
 
Details voor cargo: 

A huge flight case on wheels: 

 lengte 2,10 meter,  

 breedte 1,10 meter  

 hoogte 1,40 meter 

 gewicht 350 kilogram 
 


