


Schat in de kast

Het is niet mijn broer

DE KLUCHT
Schat in de kast
Kleed u zich daar maar even uit
De piraten komen

Regie: Jack Nieborg
Productie: Stichting Dastater



met bartus werk ik 

graag samen. hij denkt 

mee, is prettig gezel-

schap en een vakman 

die zich blijft 

ontwikkelen....

 
    grytha visser

   (regisseur eloquentia 

         en de 7e drift)

DE 7E DRIFT



De verborgen legende

Regie: Miranda Bolhuis



4 MEI PROJECT
OVER HOLLAND

Regie: Tim Meeus

Fotografie: Remke Spijkers 



Regie: Albert Secuur
Productie: Philippien Bos

DE PRINS VAN GRONINGEN
Geluk is niet te huur

Ik ken bartus als rustige aardse technicus. Je krijgt hem niet snel gek en werkt altijd rustig door om een voorstelling op tijd en zo goed mogelijk klaar te krijgen. Bartus is iemand die mee kan denken in een maak proces en verkoopt geen “nee kan niet”  maar “ik zal kijken hoe we het oplossen”. Voor mij een prettige manier van samen werken.
Albert Secuur



FULL MINTIES HOLLANDS VERDRIET

BANDJES

Op ‘t laatste moment geen technicus. (jongens wat moeten we doen?) Iemand roept: “probeer Bartus es” Bartus gebeld, verzet ie een afspraak of drie en gaat mee. Alles komt goed. Bartus bedankt! 
The Full Minties



FLAUWECULT
WELKOM IN HET BOS
JAQUOT PLUMEAU

Ik kan met een gerust hart de technische boel aan je overlaten, want je neemt geen genoegen met half werk.Saskia



Regie: Philippien Bos

ZWARTE MOLEN



ELOQUENTIA
ROMEO & JULIA
EEN VOOR ALLEN

Zijn flexibiliteit, inzet, betrouw-baarheid, zelfredzaamheid, het gebrek aan een 9 tot 5 instelling in combinatie met gemak in de omgang, maken Bartus heel plezierig om mee samen te werken.Liefs Philippien 
(regisseur van eloquentia en de zwarte molen)

Regie: Grytha Visser & Philippien Bos



PRINSENTHEATER

In de 11 jaren dat Bartus hier 

nu werkt heeft hij heel veel 

geleerd.

Hij is multi inzetbaar en 

altijd in voor een feestje, 

die hij dan ook 
weer kan organiseren.

          Petra CATHERINE WHEELS



THEATERS
BARTUS KORS

Theatertechnicus

Mobiel: 06 22 511 390

Email: bartus@home.nl

w w w . b a r t u s k o r s . n l



Ik noem een sfeertje, 
en jij zoekt het juiste 
peertje.

Saskia


