WAT IS de Serenad-o-maat®?
Op het eerste zicht lijkt de Serenad-o-maat® op een Photomaton, een pasfoto-automaat uit
treinstations. Eenmaal door het rode gordijntje de Serenad-o-maat® binnen getreden, komt je
terecht in een oase van rust en romantiek.
In het hokje tref de bezoeker een computerscherm aan, met toetsenbord en muis. Deze
computer stelt de gebruiker gerichte vragen over zijn/haar liefdesleven. Op die manier geeft de
Serenad-o-maat® jouw persoonlijke liefdesverhaal een plaats op het liefdesspectrum™. Daardoor
kan de Serenad-o-maat® jouw antwooden verwerken tot een unieke en gepersonaliseerde
serenade.
Een verborgen luik gaat open, en de nietsvermoedende bezoeker kan genieten van een live
uitvoering van deze kersverse en hoogstpersoonlijke serenade door het Serenad-o-maat®orkest.
Na afloop wordt de tekst van de serenade als souvenir aan de gebruiker overhandigd.

GELUKKIG

ALLEEN

Voor wie is de
Serenad-o-maat®?

RELATIELOOS IS LEUKER
Je hebt geen relatie, je zoekt geen relatie, je wil er zelfs
geen. Het is zo veel leuker alleen!

DE VOLGENDE?

De Serenad-o-maat® is er voor iedereen! Prille liefde of
gebroken hart? Het wordt allemaal persoonlijk, discreet en
automatisch door de Serenad-o-maat® behandeld. Ook jij
zal gemakkelijk je eigen persoonlijk liefdesverhaal kunnen
terugvinden in het liefdesspectrum™. Het liefdesspectrum™
is het hart van de Serenad-o-maat®. Voor elke plek op
het liefdesspectrum ontwikkelt de Serenad-o-maat® een
serenade!
Hiernaast ziet u een deel van het Liefdesspectrum™.

Je hebt alles verwerkt en je bent klaar voor een nieuwe relatie.

OP ZOEK
Het wordt wel eens tijd dat iemand iets in je ziet.
Je verliest er je zelfvertrouwen bij.

ONVERGETELIJK
Je wil graag een nieuwe relatie, maar je krijgt je vroegere
geliefde maar niet uit je hoofd...

EN MAAR GOED OOK!

De Serenad-o-maat® is het leukste voor mensen vanaf 16 jaar.
Toch zijn ook kinderen welkom (ze moeten wel kunnen lezen
en schrijven), al is dat niet het hoofddoelpubliek van deze
installatie.

Je partner verdiende het niet om met iemand, zo waardevol
als jij samen te zijn.

ZO SNEL AL!
je oude lief loopt nu al met een ander arm in arm!
Dat iemand je zo snel kan vergeten!

hoe werkt de
Serenad-o-maat®?

THE DAY AFTER
Je relatie is net beëindigd. Eén van beide partijen komt op
de knieën om vergiffenis vragen.

BREUK

ONGELUKKIG

De situatie wordt voor één van beide partijen onhoudbaar.
Hier houdt je relatie op.

In de programmatuur van de Serenad-o-maat® zitten liedjes
klaar voor elke situatie uit het Liefdesspectrum™. Op dit
moment bevat ze een 40-tal verschillende liedjes waarin
delen van de tekst of zelfs volledige strofes worden aangepast
of gevormd met gegevens van de bezoeker. De informatie die
de bezoeker ingeeft op de computer wordt dus echt gebruikt.
Zo ontstaan heel persoonlijke en telkens andere serenades.

NU IS HET GENOEG!
Er is teveel gebeurd, het kan zo echt niet verder. Je ziet geen
hoop op verbetering, je wacht gewoon de laatste druppel af.

KIEZEN EN VERLIEZEN
Je hebt ontdekt dat het gras écht groener is aan de andere
kant: je bent verliefd op iemand anders!

VLUCHTEN
Je maakt de laatste tijd massa’s overuren, je hebt intensieve
nieuwe hobby’s,... Er schort toch iets aan je relatie.

LIEFDE OF LUST?

Geschiedenis

Je beleeft de beste momenten in je relatie onder de lakens.
Ben je enkel lustobject?

BINDINGSANGST
Je partner is klaar voor de volgende stap in jullie relatie.
Jij hebt vooral ruimte nodig.

De Serenad-o-maat® werd in 2005 gemaakt voor het
Lovepangs-festival in de Gentse Vooruit. Dat was een festival
rond het thema ‘hartepijn’.
Sindsdien stond de Serenad-o-maat® al op Theater aan Zee,
in de Kopergietery, op Bronks Festival, in het Huis Van Alijn,
op de Gentse Feesten, en op tal van andere festivals en
evenementen.
De Serenad-o-maat® is een installatie van vzw Mambocito
Mio. Mambocito Mio ontstond als band, won de tweede editie
van de Gentse Beloften en evolueerde verder in de richting
van theaterproducties en muzikale installaties.

EN OP ZONDAG GAAN WE WANDELEN
Je beleeft samen fijne momenten, je relatie loopt gesmeerd.
Maar waar zijn de vonken?

EEN ZEKERE TOEKOMST
Je relatie geeft je financiële, emotionele en seksuele zekerheid.
Je komt niets tekort. Je bent zelfs gelukkig.

SAMEN

GELUKKIG

JE LOOPT OP WOLKJES
Je hebt net de liefde van je leven ontmoet en alles klopt. Of je
bent al enige tijd met je partner en de toekomst lacht je toe.

Contact
Wil je nog meer weten over de Serenad-o-maat of over Mambocito Mio?
Wil je info over boekingen?
Contacteer dan
Pieter Willems
0485 72 13 92
info@mambocitomio.be
Meer foto’s van de Serenad-o-maat® vind je op
www.serenadomaat.be

Technische Fiche
Serenad-O-Maat

Contact:
Pieter Willems – 0485 72 13 92
info@mambocitomio.be

Serenad-O-Maat
Voorzien door Mambocito Mio

Gordijntje

INGANG
bezoekers

Hoogte: 2m20

Verborgen gedeelte

Voorzien door de organisator

Minimaal 2m50

Minimaal 2m50

De organisator voorziet in deze ruimte:
- 8 stopcontacten
- 3 stoelen

Deze ruimte moet kunnen worden verduisterd.
Wij vormen dit verborgen gedeelte met zwarte
theaterdoeken om tot een ‘black box’.

De Serenad-O-Maat wordt best voor een
deurgat geplaatst. De ruimte achter de
deur wordt daardoor verborgen en geeft
plaats aan de muzikanten.
De deur moet uit haar hengsels kunnen
worden gehaald zodat het deurgat vrij is.

Deurgat
Maximaal 1m breed

muur

Stoel

Computer

1m25

Alles wat rood is op deze technische fiche
wordt door Mambocito Mio voorzien.

1m25

Verborgen luikje

muur

