
erkenningsnummer P209283
41 ste jaargang nr. 2 - editie april 2019

Artistiek advies: Hans Kraat  Assistentie: Tessa Van Slagmolen

Danielle Navarro-Haudecoeur en Patrick Haudecoeur

Thee met Honing of met Citroen

verschijnt 5 maal per jaar  jan-apr-jun-aug-okt
periodiek dramatisch tijdschrift

vzw

Afzender: Garageteater vzw | Domein De Pollepel | Naalstraat 43e | 2570 DUFFEL

v.u. Wietse Belloy    Tulpenstraat 23    2560 Nijlen
afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail

Het     krantje



Voorwoord

Terwijl een storm met hevige windstoten door ons landje raast, bereiden een team van acteurs, 
een regisseur, de decorploeg en tal van mensen achter de schermen de  heerlijke, turbulente en 
compleet gekke komedie voor, die iedereen uit zijn sokken blaast!

“Thé à la menthe ou t’es citron?’ is een Frans stuk, dat in 2011 de Molièreprijs ontving voor beste 
komedie. Sindsdien staat het onafgebroken in Parijs op de planken en werd het bedolven onder
laaiende recensies in de Franse pers.
WWe hebben de eer deze productie voor jullie te mogen brengen! 

Freddy Baets, Beatrice Van Herck, Jo Vermuyten, Paul Van Hoof, Kristoff Van Genechten, 
Ludo Blommaerts en An Van Acker repeteren alvast om een voorstelling  op de planken te zetten  
met een hilarische apotheose van misverstanden en aters.
 
Houdt u wel van een avondje puur amusement en ongedwongen lachen? 
Dan is dit een absolute aanrader! 

IIlse Van Helshoecht
Voorzitter Garageteater



Productie 4 theaterseizoen 2018-2019

Thee met honing of met citroen Navarro-Haudecoeur
Een amateur-toneelgezelschap repeteert aan een nieuwe komedie. Een bedrogen echtgenoot, een minnaar in 

de kast, ontelbare persoonsverwisselingen : alles is aanwezig om er een TOPstuk 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 (lees : hilarischer) maakt.
DDe kijker wordt meegevoerd naar een apotheose van misverstanden en aters.

Een dolle komedie in een regie van Hans Kraat, met regieassistentie van Tessa Van Slagmolen.

Met: Freddy Baets, Beatrice Van Herck, Ludo Blommaerts,  An Vanacker
Jo Vermuyten, Paul Van Hoof en Kristoff Van Genechten.
  

SPEELDATA
Vrijdagen: 24, 31 mei / 7, 14 juni 2019
Zaterdagen: 18, 25 mei / 1, 8, 15 juni 2019
Zondag:   9 juni 2019

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

RESERVEREN 
vanaf maandag 22 april 2019
bij voorkeur  via www.garageteater.be
of      
   0478 - 28 00 17 (elke werkdag vanaf 19u)



Producties theaterseizoen 2019-2020

Binnenkort meer info in het seizoenskrantje................

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.


