
Is It Went Dark spannend?

Nee, je hoeft geen durfal te zijn om onze voorstelling te bezoeken. Het vindt
plaats op een externe locatie, omdat dat bij deze theaterbeleving past. Je kunt

dus rustig van onze voorstelling genieten

Wat is immersief theater? Moet ik als publiek meedoen?

Immersief theater betekent dat je wordt ondergedompeld in de beleving. Dat
houdt in dat je, in plaats van naar het toneel te kijken, de theaterbeleving 360* om
jou heen te zien is. Zoals bij ons, waar je kunt rondlopen door een locatie. Je hoeft

dus niet mee te doen, maar kunt gewoon kijken en luisteren.

Is het ook interactief?

Nee, niet perse. Bij interactief theater wordt een actieve bijdrage van het publiek
verwacht. Bijvoorbeeld door iets te doen of te zeggen wat van invloed is op het
verloop van de voorstelling. Bij It Went Dark kun je gewoon kijken en luisteren. 



Vanaf welke leeftijd is It Went dark geschikt?

De adviesleeftijd is 15 jaar of ouder. De ene 15-jarige is de andere natuurlijk
niet, daarom is dit enkel een advies.

Is de voorstelling toegankelijk voor iedereen? 

Het is mogelijk om met een rolstoel de voorstelling te bezoeken. De paden zijn
goed begaanbaar en de deuren zijn breed genoeg. Een groot deel bestaat uit

een audioroute. Mocht je slecht ter been zijn, adviseren wij om van een
rolstoel gebruik te maken.

 

Er zijn licht- en geluidseffecten, kan ik de voorstelling bezoeken?

Er wordt geen stroboscoop gebruikt. Wel maken we gebruik van
videoprojecties op verschillende hoogtes. Wil je er zeker van zijn of je naar de

voorstelling kan komen, neem dan even contact met ons op.



Kan ik ook alleen de voorstelling bezoeken? Of is samen leuker?

In principe is het een single-person experience, waardoor je echt
ondergedompeld wordt in het verhaal en zo de voorstelling optimaal kunt
beleven. Je loopt allemaal dezelfde route, dus je komt elkaar waarschijnlijk
onderweg tegen. Zo heb je toch het gevoel dat je niet alleen loopt. Op de
eindlocatie komen alle deelnemers samen. Je bent er natuurlijk vrij in om

alsnog samen de route te lopen.
 

Wat is de voorstellingsduur? En zit er een pauze in?

De voorstelling duurt ongeveer 80 tot 90 minuten. Je eindigt op een locatie
met verschillende faciliteiten, waaronder een toilet en zitplaatsen. Er zit geen

pauze in de voorstelling. 
 

Waar kan ik het beste parkeren?

De begin- en eindlocatie verschillen van elkaar. Echter zijn beiden op
loopafstand te bereiken. Het handigste is om de auto te parkeren bij de

eindlocatie, zodat je na afloop niet meer hoeft te lopen. 



Kan je ook verdwalen tijdens de wandeling?

Je krijgt de route aanwijzingen tijdens de wandeling over je koptelefoon.
Mocht je nu toch een aanwijzing gemist hebben, dan kun je ons

noodnummer bellen waardoor je weer direct terug wordt begeleid door onze
publieksbegeleider.

Gaat de voorstelling ook door als het regent?

We zijn op veel verschillende weersomstandigheden voorbereid. Het is altijd
handig om van tevoren het weerbericht te checken en je hier zo goed

mogelijk op te kleden. Vooral goede schoenen zijn een must! 

Kan ik ook met mijn bedrijf of school naar de voorstelling komen? 

Jazeker! It Went Dark is erg geschikt als groepsactiviteit voor verschillende
leeftijden en doelgroepen. Wil jij met jouw team of klas de voorstelling

bezoeken buiten openingstijden? Neem dan contact met ons op voor een
voorstel op maat!  

 



Staat jouw vraag er niet tussen? 
Of twijfel je toch nog of de voorstelling echt bij jou past? 

 
Neem dan gerust contact met ons op. 

Dit kan door te mailen naar Anouk van Geffen (producent) via
anouk@studiopuckvandijk.com 
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