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Soap Stunters 
Een retro stuntteam met een ongeëvenaarde stuntshow, geïnspireerd op cartoons uit vroegere tijden.  
 
No guts, no glory, no legend, no story. Dat is hèt credo van de ‘Soap Stunters’. Dit zijn de vedettes van 
weleer maar ook de helden van het heden. Vandaag! Nu de wereld er heel anders uitziet mét Covid-19. 
De stuntmannen hebben zich op en top voorbereid om een ultieme oplossing aan het publiek te tonen. 
Een stunt die nog nooit live is vertoond, Maar ook nooit eerder onder deze omstandigheden live 
vertoond kòn worden. Een heroïsche actie waarmee ze alom verbazing zullen wekken, een 
heldenstatus zullen verkrijgen en geschiedenis zullen schrijven. Wat denkt het publiek? Is het weer een 
sprong over vele brandende tankwagens of wordt het een lancering in de ruimte als een menselijke 
kanonskogel? De volgende garantie kunnen we u nu al geven. Dit moet iedereen gezien hebben! 
 
De stunt betreft een fikse wasbeurt van 1 stunter in de ‘Hot Rod Washingmachine’. Aangezien het om 
een kookwas gaat van 95 graden, kan er enige krimp ontstaan ;-) 
 
Technische details: 

 3 acteurs  

 voorbereiding 1,5 uur voor aanvang 

 speelduur in overleg, +/- 3 x 30 (i.v.m. improvisatie niet altijd precies te bepalen) 

 pauze tussen de sets minimaal 30 minuten 
 

 walk- act: Het team gaat al rijdend van en naar de speelplek. Twee motoren en een kar met 
‘ketel/kanon’. Alles is aangedreven door middel van elektriciteit (accusystemen). 

 show: Op een spontane of eventueel vooraf bepaalde plek vertonen de stuntmannen hun stunt. 
Dit is een vast gedeelte en duurt tot 20 minuten. 

 

 speelvlak minimaal 8 x 8 meter 
vrije hoogte 3,5 meter  
minimale breedte voor doorgang kar 1,4 meter 
 
publieksopstelling halve maan 
 

 stroomaansluiting niet nodig, geheel draait op accu’s. Wanneer er grote getalen publiek worden 
verwacht en een groter geluidssysteem noodzakelijk is, dan vernemen wij dat graag. Een 
stroompunt op de speelplek is dan nodig. 

 vlakke ondergrond 

 parkeermogelijkheid voor grote bestelbus (hoogte 2,90 meter) 

 consumpties/versnapering voor 3 personen 

 kleed-/schminkruimte met toegang tot warm stromend water 
 


