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Het     krantje



Voorwoord

Het is donker als ik het Garageteater verlaat. Ik zie hoe mooi de volle maan het bos verlicht en sla trots 
mijn sprookjesboek open. Het staat bol van de wonderlijke verhalen over prinsen en prinsessen, over 
reuzen en heksen, over stoere ratten en lieve kinderen.  Maar ook veel dieren spelen in dit boek een 
hoofdrol.  Er komen katten, padden, muizen, mollen, vissen, vogeltjes en torren voorbij. 
Zelfs een bloemenprins en een gekke zwaluw gaan op avontuur!

Iedereen is dol op sprookjes,  toch?
Het Het Garageteater stelt met veel plezier ‘Duimelijntje’ voor.
Met de tekst van Vera Morris en naar het originele verhaal van Hans Christiaan Andersen serveren wij 
jullie een mooie feeërieke voorstelling  met een vleugje liefelijkheid, dromerige guren, onnozele 
mopjes en lieve liedjes. Onze jongeren kruipen in de huid van personages uit dit fantasierijke verhaal 
en hopen jullie een jne theaterervaring te bezorgen. 

DDe krekels tsjirpen, een uil roept ‘oehoe’ en in de verte kwaakt een kikker. Moe en voldaan druk ik het 
boek tegen me aan en staar naar de maan. Ik weet het zeker: sprookjes bestaan! Voor iedereen, groot 
en klein. Oh wat jn! Je komt toch ook?

Jasmien Ceulemans
Jeugdcoördinator Garageteater
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Duimelijntje   Vera Morris
3+

Er was eens… een meisje dat niet groter was dan een duim. 
Ze voelt zich erg eenzaam, omdat niemand zo klein is als zij. Maar ergens in die grote wereld zou een even 

kleine bloemenprins moeten wonen met wie zij zal trouwen. 
Op een dag wordt ze gestolen door een hebberige pad en zo begint haar avontuur. 

Gebaseerd op het klassieke sprookje van Hans Christiaan Andersen neemt dit fantasierijke verhaal je mee 
in de wereld van ‘Duimelijntje’.

Een heerlijk sprookje in een regie van Jona Den Aantrekker met regieassistentie van Dagmar Van de Vondel
en ondersteuning van de jeugdbegeleiders.

Met: Liese Verbruggen, Kobe Vos, Silke Daemen, Justine De Ceuster, Luque Everaerts, Hanne Van Linden, 
Lien De Haes, Lars Van Dessel, Lies Billiaert, Lander Vos, Gert Aerssens, Shakira Janssen, Daphne Van Dromme, 
Tine Henderickx, Femke Cobbaert, Riet Desmedt en Minte Janssen. 
  
SPEELDATA
Vrijdagen: 22 februari / 1, 8, 15 maart 2019
Zaterdagen: 16, 23 februari / 2, 9, 16* maart 2019
Zondagen: 24 februari / 3, 10 maart 2019

Vrijdag: aanvang 20u00
Zaterdag en zondag: aanvang 14u30
* Z* Zaterdag 16 maart 2019: 14u30 en 20u00

RESERVEREN 
vanaf maandag 28 januari 2019
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

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

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.


