
Instant theater: 

Clinique d’Amour 

Laat het hart sneller kloppen! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

Clinique d’Amour 

Iedere bezoeker maakt een afspraakje met de zusters van Clinique d’Amour.  

Na de intake adviseren zij per tweetal een behandelplan.  

 

Er zijn drie verschillende behandelingen; De scène’s Man op bestelling (vatten 

van moed), Hofmakerij (complimenten geven en ontvangen) en Op Jacht (laat 

het hart sneller kloppen). Vervolgens betreden de bezoekers de behandelkamer  

en gaan ze zelf aan de slag. Na afloop kan men terecht in de Pikanterette  

voor een persoonlijk recept.  

 

� Elke behandeling per tweetal (inclusief intake en nazorg) duurt ±10 minuten.  

� Clinique d’Amour is te boeken vanaf € 850,- inclusief begeleiding door  

  minimaal twee zusters, veldhospitaal, attributen en audio materiaal.  

 

 

 

 

 

  

‘Clinique d’Amour  

is doorlopend  

te spelen’ 

 

 

’Ik zit met koptelefoon op in een 

tent en zeg netjes na wat mij 

ingefluisterd wordt: ‘Ik wist niet 

dat ze nog bestonden. (…) Nou, 

echte mannen (…). Na vijf 

minuten liggen we dubbel van het 

lachen in de  ‘Clinique d’Amour’, 

behandelingen voor elk soort 

relatie’. 

 

‘De bizarre relatietherapie’(…) op 

Wintertuinfestival heeft blijkbaar 

toch effect gehad’.  

Uniek en prikkelend theater 

Op zoek naar ervaringstheater dat zeer sfeerverhogend werkt? Boek dan 

Clinique d’Amour, de kliniek die het hart sneller laat kloppen.   

 

Absurde relatietherapie  
Voor bezoekers die op zoek zijn naar de ware of de relatie met geliefden,  

familie, collega’s of vrienden willen verbeteren; Iedereen is welkom voor  

een behandeling in dit hospitaal van de liefde.  

� Via een hoofdtelefoon horen de bezoekers instructies in hun oor.  

� De ingefluisterde teksten zeggen ze na en de aanwijzingen volgen ze op.  

� Zo beleven bezoekers samen een absurdistisch avontuur rondom de liefde.  

 

Francine Wildenborg,  
De Gelderlander: 

 
 

Contact en informatie  

Caty Palmen en Dorinde van Helden 

010 477 27 20 |  06 27 02 01 77  

info@helden-daden.nl  |  helden-daden.nl 

  Clinique complet  

  Clinique d’Amour kan op verzoek ook energieke flirtworkshops 

  en/of zinnenstrelende hapjes en drankjes verzorgen.  

‘Met een hoofdtelefoon 

op geven mensen zich 

in korte tijd over aan 

een theatrale ervaring 

en stellen zich open 

voor een ander’ 

� Kleine opzet: 1 behandelkamer,  

   3 x 3 x 3,40 meter.   

� Grote opzet: 3 behandelkamers +  

   ontvangstruimte, 7 x 5 x 3,40 meter. 

 


