
erkenningsnummer P209283
40 ste jaargang nr. 1 - editie jan 2018

HET mISVERSTANDT
8+

ASSISTENTIE - CARINE VERHEYDEN
ArtISTIEK ADVIES-aliNE NuyENs

verschijnt 5 maal per jaar  jan-apr-jun-aug-okt
periodiek dramatisch tijdschrift

vzw

Afzender: Garageteater vzw | Domein De Pollepel | Naalstraat 43e | 2570 DUFFEL

v.u. Wietse Belloy    Venusstraat 6b3    2520 Oelegem
afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail

Het     krantje



Voorwoord
Eerst en vooral wenst het Garageteater je een spetterend en cultureel nieuw jaar toe!

Wij bedanken ons publiek en alle mensen die ons het afgelopen jaar steunden in het verwezenlijken van onze 
voorstellingen. Ook dit jaar schenken we je een prachtige jeugdvoorstelling die je vol spanning mag uitpakken. Lintje voor 
lintje, personage voor personage, hoe meer je uitpakt, hoe verder je wegzinkt in een heerlijke cocktail van emoties en 
plotwendingen. Dialoog na dialoog tot je plots weer bij dat verrassende einde komt. 
Wij kijken er alvast naar uit om jou en je familie weer te zien.

Het Het Garageteater stelt je dan ook met trots de familievoorstelling 'Het Misverstandt' voor, waar alles net iets anders gaat dan 
gepland. Met de tekst van taalvirtuoos Peer Wittenbols serveren wij jou een grappige voorstelling gespeeld door onze eigen 
jeugdploeg, met een vleugje variété, grappen, grotesk spektakel, dromerige guren, onnozele slapstick en lieve liedjes.

Circuskind Helmut woont in een koepeltentje, bovenop het dak van de caravan van zijn vader en stiefmoeder. 
’s Nachts praat hij vanop dat dak met zijn overleden moeder, die in de hemel is: “Mama, kunt u mij horen?!” 
DDe circusmoeder viel uit de trapeze en sindsdien probeert Helmut op een of andere manier weer gelukkig te worden. 
Samen met The Flying Devils - een familie van corpulente acrobaten – staat hij weer klaar voor een nieuw trapezenummer. 
Deze keer gaat het hem lukken, toch? Buikspreekpop HankyPanky begint zich wat zorgen te maken om de buikpijn van zijn 
baasje. En de keurige tafelgast wil een simpel bordje soep, maar zal het moeten stellen met een eindeloze serenade van 
enthousiast zingende obers.

Kortom een familievoorstelling voor klein en groot! De theaterdeuren zijn open. Kom dat zien! Kom dat horen!

De Jeugdcoördinator Jasmien Ceulemans



Productie 3 theaterseizoen 2017-2018

Het Misverstandt Peer Wittenbols
Circuskind Helmut woont in een koepeltentje, bovenop de caravan van zijn vader en stiefmoeder.

’s Nachts praat hij vanop dat dak met zijn overleden moeder, die in de hemel is.
“Mama, kunt u mij horen?”

En buikspreker HankyPanky begint zich wat zorgen te maken om de buikpijn van zijn baasje.
Welkom bij het misverstandt, waar alles net iets anders gaat dan gepland.

FAMILIEVOORSTELLING 8+

Met: Kobe Vos, Lander Verschaeren, Fien Vandersteene, Lander Vos, Lars Van Dessel, Minte Janssen, 
Justine De Ceuster, Luque Everaerts, Lien De Haes, Silke Daemen, Daphne Van Dromme, Hanne Van Linden, 
Gert Aerssens, Arne Verschaeren en Tinne Henderickx

SPEELDATA
Vrijdagen: 23 februari / 2, 9, 16 maart 2018

Zaterdagen: 17, 24 februari / 3, 10, 17 maart 2018
Zondag: 25 februari / 4, 11 maart 2018

Vrijdag: aanvang 20u00
Zaterdag en zondag: aanvang 14u30

RESERVEREN 
vanaf maandag 29 januari 2018
bij voorkeur  via www.garageteater.be
of      
   0478 - 28 00 17 (elke werkdag vanaf 19u)



....Ciné Horizon (€2/lm):  21/2/2018: Raftan - 7/3/2018: Lion telkens om 20u00

....Lenteconcert Peli Musica op 24/3/2018
 ....Muziektheater door de Bende van de Kunstfabriek olv Alexandra Franck op 28 en 29/3/2018 om 18u30

Producties theaterseizoen 2017-2018

Slippers          Alan Ayckbourn  mei-juni 2018................

CONTACT 
Garageteater vzw
Naalstraat 43 e
2570 Duffel
www.garageteater.be    
   0478 - 28 00 17

INKOM
KINDEREN -12 JAAR, STUDENTEN, CJP,  65+, OP&doek-LEDEN*
GROEPEN (vanaf 15 personen)**
PREMIERESPECIAAL***
ABONNEMENT (individueel op naam, 4 voorstellingen voor de prijs van 3)
THEATERCADEAUBON ****
VERJAARVERJAARDAGSARRANGEMENT *****

10 EURO
9 EURO
9 EURO
13 EURO
30 EURO

- Houdt u van een lekker drankje en een hapje na de voorstelling? 
   Word dan lid van ons beschermcomité! 
-  Heeft uw school, bedrijf of vereniging interesse voor het afhuren van een voorstelling? 

Aarzel dan niet om meer informatie te vragen. 
Ilse Van Helshoecht ~ 0478 - 28 00 17  zal u graag verder helpen.


