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Voorwoord

Een seizoenopener met een titel die klinkt als een sprookje, dat misschien wel zou kunnen gaan over
een koning van een piepklein landje gelegen aan de Noordzeekust, die exact vijfentwintig jaar
geleden overleed of als een stoer verhaal over lang vervlogen middeleeuwse tijden.
Maar niets van dit alles is waar!

Ridder Boudewijn vertelt een grappig verhaal over Linda! Eerst komen we meer te weten over haar
kinderjaren en haar geliefde broer, haar superheld. 
DaaDaarna leren we haar huwelijksleven en haar vrienden van vroeger kennen.

In deze tragikomedie van Mathias Sercu zien we hoe Linda tegen wil en dank in haar volwassen leven
in een soort van driehoeksverhouding terecht komt.
Benieuwd geworden?

Reserveer dan gauw uw rode zetels! Vanaf 27 augustus kan u zowel online als telefonisch reserveren.

We hopen u allen terug te zien in september voor onze eerste productie!

Ilse Van Helshoecht
VVoorzitter
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Van Ridder Boudewijn Mathias Sercu
Linda was 6 jaar toen en fulltime prinses. Het is het jaar 1991. 
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 vroegere lief van Suzy 

die naar Tenerife vertrok om het te maken.
En En ze hééft het gemaakt. Ze geeft er zelfs aerobics op het strand!

Een tragikomedie van Mathias Sercu in een regie van Griet Stevens met assistentie van Carine Verheyden.

Met: Olivia Hellinx, Tom Janssen, Evelien Rutten, Nick Van Calster 

SPEELDATA
Vrijdagen: 21, 28 september / 5, 12 oktober 2018
Zaterdagen: 15, 22 september / 6, 13 oktober 2018
Zondag: 30* september / 7** oktober 2018

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

RESERVEREN 
vanaf maandag 27 augustus 2018
bij voorkeur  via www.garageteater.be
of      
   0478 - 28 00 17 (elke werkdag vanaf 19u)
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of met citroen?

Thee met honing     Navarro-Haudecoeur mei/juni   2019

Duimelijntje       Vera Morris       feb/maart  2019

Acht vrouwen       Thomas Robert      nov/dec    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.


