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Het     krantje



Voorwoord

Winter.
Vroeg donker. 
Een afgelegen chique landhuis.
De heer des huizes, dood in bed, bebloed mes in de rug.
De ingrediënten voor een geslaagde en adembenemende thriller.

8 vrouwen. 
DDe maskers vallen af.
Een dynastie en haar personeel.
Allemaal lieverdjes met bijzondere  karakters en verborgen agenda’s.
Achterdocht, leugens, geheimen gepeperd met onverwachte en hilarische gebeurtenissen.
De saus voor een humoristisch en luchtig moordmysterie, dat ongetwijfeld op uw lachspieren zal 
werken.

Het Garageteater presenteert ‘8 vrouwen’ van de Franse auteur, Robert Thomas! 
OnOnze rode zetels wachten op u voor deze dolkomische en spannende whodunit! 
U wil toch ook weten wie het heeft gedaan?
Niet?

Ilse Van Helshoecht
voorzitter
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Acht vrouwen Robert Thomas
In het grote huis van een bourgeoisfamilie doet zich voor de kerstdagen een moord voor.

De pater familias legt het loodje!
Als blijkt dat de telefoonlijn is doorgesneden en de auto onklaar is gemaakt, kunnen de dames
geen kant meer op.  Ze raken verstrengeld in een intens en vrouwelijk spel rondom waarheid

en leugen. Elk van de vrouwen blijkt een motief te hebben voor de moord.
De moordenares is zeker één van de acht aanwezige vrouwen.

MMaar whodunit?

Een komische thriller van Robert Thomas in een regie van Wim Peters met assistentie van Ingrid Jacobs.

Met: Cecile Bonné, Ilse Van Helshoecht, Kristin Moyson, Pita Gobien, Jasmien Ceulemans, 
Dorien De Beukeleer, Sophie Verhoeven en Bente Jespers  
  

SPEELDATA
Vrijdagen: 30 november / 7, 14, 21 december 2018
Zaterdagen: 24 november / 1, 8, 15, 22 december 2018

Zondag: 16 december 2018
Vrijdag en zaterdag: aanvang 20u30

Zondag: aanvang 14u30

RESERVEREN 
vanaf maandag 29 oktober 2018
bij voorkeur  via www.garageteater.be
of      
   0478 - 28 00 17 (elke werkdag vanaf 19u)
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Thee met honing of met citroen?     Navarro-Haudecoeur

18-24-25-31 mei / 1-7-8-9-14-15 juni 2019

Duimelijntje                    Vera Morris    

16-22-23-24 februari / 1-2-3-8-9-10-15-16 maart 2019

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

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

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?
-  Wordt u lid van ons beschermcomité voor € 95? Meer info op www.garageteater.be. 
Aarzel niet om meer informatie te vragen. 
Ilse Van Helshoecht ~ 0478 - 28 00 17  zal u graag verder helpen.


