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Voorwoord

Iedereen heeft stiekem toch wel eens een klein of misschien zelfs wel een groot geheim dat men liever voor
zichzelf houdt, niet? Daar is het dan ook een geheim voor!
Of wat denk je van een leugentje om bestwil? Dat kan toch iedereen overkomen, niet?

In Slippers hebben alle vier de personages, een wat ouder echtpaar en een jonger stel, goede redenen om hun
kleine en grote geheimen voor zich te houden.  Wil je weten hoe lang ze heimelijk alles voor elkaar verborgen
kunnen houden of van wie die grote slippers zijn die onder het bed van de jonge vrouw liggen?

TToneelstukken van de hand van Alan Ayckbourn staan garant voor een plezierig avondje uit. We hebben dit al
meer meegemaakt in het Garageteater!
Deze toneelschrijver weet op een leuke manier situaties te creëren waarin personages zich in allerlei bochten
wringen. Als toeschouwer heb je vaak al door hoe de vork in de steel zit of heb je in ieder geval een sterk
vermoeden. De prangende vraag is dan eigenlijk alleen nog hoe hij die losse, oeverloos grappige eindjes
aan elkaar gaat knopen. 
Voeg daarbij nog een eindeloze stroom van nieuwe misverstanden en je hebt het recept voor een uiterst 
vvermakelijk komisch toneelspel.

Komen kijken, toch?
Of is dat ook een geheim?

Ilse
Voorzitter



Productie 4 theaterseizoen 2017-2018

Slippers Alan Ayckbourn
De prille maar bloeiende liefde van Bart en Katja wordt op de proef gesteld 

door mysterieuze overblijfselen uit het verleden. 
Bart wil met Katja verder, maar zij wil eerst 'schoon schip' maken. 

Onverwacht trekt Bart zijn stoute schoenen aan en bezoekt An en Philip. 
Maar zijn dit wel haar ouders...?

Misverstanden en spraakverwarringen stapelen zich op!

EEen echte Ayckbournkomedie in een regie van Marleen Maes met assistentie van Tessa Van Slagmolen. 

Met: Sophie Verhoeven, Wietse Belloy, Beatrice Van Herck en Jan Belloy

SPEELDATA
Vrijdagen: 25 mei / 1, 8, 15 juni 2018
Zaterdagen: 19 mei / 2, 9, 16 juni 2018

Zondag: 3*, 10** juni 2018
Vrijdag en zaterdag: aanvang 20u30

Zondag: *aanvang 14u30, **aanvang 20u30

RESERVEREN 
vanaf maandag 30 april 2018
bij voorkeur  via www.garageteater.be
of      
   0478 - 28 00 17 (elke werkdag vanaf 19u)



Producties theaterseizoen 2018-2019

Binnenkort meer info over het nieuwe theaterseizoen

in ons seizoenskrantje.

................

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.


