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Het     krantje



Voorwoord
[Start typische achtergrondgeluiden bij een interview op de radio.]

Kunnen jullie ons iets meer vertellen over de voorstelling? 
Tuurlijk. Vanuit een passie voor theater en als ode aan de vriendschap creëerden wij "Het Verloren Bos" (2017). 

Ik moet u jammer  genoeg even onderbreken voor een dringend opsporingsbericht. 

[Start typisch geluid van een opsporingsbericht.]
 Mogen wij even uw aandacht voor volgend opsporingsbericht: 
  Op maandag 14 november om vermoedelijk 8u. werd de verdwijning van Yvan  opgemerkt. Yvan werd vermoedelijk het   
 laatst gezien op vrijdag 11  november, vermoedelijk omstreeks 17u05, door de  prikklok van het verzekeringskantoor 
 “Eigen schuld-dikken bult". Daar het kantoor vermoedelijk gesloten is op 11 november, zijn er buiten de prikklok 
 vermoedelijk geen verdere getuigen. Yvan heeft vermoedelijk dringend medische hulp nodig. Heeft u Yvan gezien, 
 of vermoedt u dat u de speurders meer info kuntverschaffen omtrent zijn mogelijke verblijfplaats, gelieve contact op te   
 nemen op het nummer 0478/28 00 17. Discretie vermoedelijk verzekerd. 
[Einde [Einde typisch geluid van een opsporingsbericht.]

Excuseer, waar waren we? Ah ja, wat mogen de luisteraars verwachten van het verhaal? 
Is er een happy ending? 
Zeker niet!
[start lachband]
Maar toch héél goed gelachen!  
[einde lachband]

BBedankt voor het interview. 
Ik zou zeggen beste luisteraars, mis deze unieke kans niet en kom kijken! 
[Einde typische achtergrondgeluiden bij een interview op de radio.]



Productie 2 theaterseizoen 2017-2018

Het verloren bos Collectieve Verbeelding
Vrij geïnspireerd op  "Het Verloren Bos" (2010) van Pieter Heylen, Evelien Rutten en Sanne Van Helshoecht 

creëren wij voor u "Het Verloren Bos" (2017). 
Geen herneming, geen vervolg, geen parodie, wel even verloren. 

Wat als je op een dag denkt: "Ik wil weg!" en dan stopt er een witte bestelwagen en ... weg ben je.
Kom kijken en maak kennis met Christina, Jean & Yvan, Marie & John, Carlo & Suzy 

en de meer dan 30 andere personages. 
WWij trakteren u op een uiterst ongewone wijze een hedendaags sprookje 16+.

Met happy ending? Neen.  Maar toch héél goed gelachen!  

Met: Anja Batens, Soe Geens, Tom Janssen, Evelien Rutten, Hannelore Rutten
           Sanne Van Helshoecht en Wim Van Leemput 

SPEELDATA
Vrijdagen: 24 november / 1, 8, 15 december 2017
Zaterdagen: 18 november / 2, 9, 16 december 2017
Zondag: 26* november / 10** december 2017

Vrijdag en zaterdag: aanvang 20u30
Zondag: * aanvang om 20u30, **aanvang om 14u30

RESERVEREN 
vanaf maandag 30 oktober 2017
bij voorkeur  via www.garageteater.be
of      
   0478 - 28 00 17 (elke werkdag vanaf 19u)
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Het Misverstandt   jeugdproductie  feb-maart 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****

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.


