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Even terugblikken en vooruit kijken

2017-2018
SEIZOEN

Half oktober kon ons theater de ‘Staat van veiligheid’ van zich afschudden, nadat pertinent duidelijk werd dat de Russen niet 
in het bijzonder geïnteresseerd zijn in de memoires van een of andere ontslagen ambtenaar en het duidelijk werd aan wat 
voor mysterieuze machine de technische ploeg heel de zomer had geknutseld. Een dertigtal markante guren waren haast 
de weg kwijt in ‘Het Verloren Bos’ nadat ze instapten in een witte bestelwagen. Of ze er in ‘Het Misverstandt’ al uit zijn wat de 
soep van de dag is, blijkt tot op heden niet duidelijk. Net zoals er op de vraag van wie die ‘Slippers’  zijn, geen antwoord 
werd gegeven. Of zat die brave An daar dan toch voor iets tussen?  

OndeOndertussen worden jullie allicht net als wij, om de oren geslagen met mails om uw inschrijving op de nieuwsbrieven van 
allerlei verenigingen en verkoopinstanties al dan niet te bevestigen. Sinds 25 mei 2018 moet het Garageteater ook aan de 
nieuwe GDPR regelgeving voldoen. Deze nieuwe wet rond privacy stelt u in staat om uw persoonlijke gegevens beter te 
beheren. Hierdoor zijn wij verplicht uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor het versturen van ons informatiekrantje. 
BinnenBinnenkort ontvangt u een mail van de PR verantwoordelijke van het Garageteater met de vraag om expliciet te 
bevestigen dat u het kantje nog wenst te ontvangen. Indien u dit niet zou doen, mogen wij u geen informatie meer 
doorsturen via mail. Uitschrijven kan u altijd doen door in die mail op de uitschrijink te klikken of door dit gewoon te 
melden via pr@garageteater.be of schriftelijk aan Garageteater vzw, Naalstraat 43e, 2570 Duffel. 
Het laatste geldt ook voor onze toeschouwers die het krantje nog in papieren versie krijgen.

In dit vijfde krantje vindt u naar jaarlijkse traditie een vooruitblik op ons komende theaterseizoen. 
WWe danken iedereen van harte voor hun aanwezigheid de voorbije maanden!
We houden er aan u een zomerse vakantieperiode toe te wensen en hopen u allen terug te zien in september! 

Ilse
Voorzitter



Producties theaterseizoen 2018-2019

Een 'amateur'-toneelgezelschap  repeteert aan een nieuwe komedie. Een bedrogen echtgenoot, een minnaar in de kast, 
ontelbare persoons- verwisselingen : alles is aanwezig om er een top-stuk van te maken. Ware het niet dat we enkele dagen 
voor de première zijn en er nog niets klaar is. Iedereen is in complete stress. 
De avond van de première  breekt aan en het wordt... een ramp! Een opeenvolging van catastrofen en onvoorziene 
omstandigheden davert voorbij. De acteurs proberen kost wat kost de boel te redden wat het alleen maar erger maakt. 
(lees : hilarischer) Een apotheose van misverstanden en aters.

Thee met honing of met citroen?  Navarro-Haudecoeur               ................mei-juni 2019

Er was er eens een meisje dat niet groter was dan een duim, ze werd dan ook Duimelijntje genoemd. 
Gebaseerd op het klassieke verhaal van Hans Christiaan Andersen neemt dit fantasierijke verhaal ons mee in de wereld van 
dit kleine meisje.

Duimelijntje Vera Morris                                ..........februari-maart 2019

In het grote huis van een bourgeoisfamilie doet zich rond de kerstdagen een moord voor. 
De pater familias legt het loodje, de moordenares is zeker één van de acht aanwezige vrouwen. 
Maar whodunit ?

Acht vrouwen Robert Thomas                                .......november-december 2018

Linda was 6 jaar toen en full-time prinses en The Beach Boys brachten hun L.A.-album uit. Het is het jaar 1999. 
Het jaar ook dat de brand alles afpakte. Alles, behalve haar broer. Hij had haar gered. Alles was weg. 
Het huis, vader, moeder. Maar hij had haar gered. Boudewijn. Een held. Een ridder van 10.
Nu zijn we 25 jaar later. Linda is getrouwd met Mirko, het vroeger lief van Suzy die naar Tenerife vertrok om het te maken. 
En ze hééft het gemaakt. Ze geeft er zelfs aerobics op het strand!

Van Ridder Boudewijn Mathias Sercu              .......september-oktober 2018



in Duffel CONTACT 
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2570 Duffel
www.garageteater.be    
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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.


