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Even terugblikken en vooruit kijken

2018-2019
SEIZOEN

We kijken in het seizoenoverzicht altijd graag een keertje terug op de voorbije periode…
Maar eerst en vooral willen we ons publiek, dat massaal aanwezig was het voorbije jaar van harte danken! Jullie zorgden voor 
overvolle zalen en dat doet enorm veel deugd. Onze sponsors, sympathisanten en alle medewerkers voor en achter de 
schermen verdienen eveneens een warm applaus!

Ridder Boudewijn redde zijn kleine zusje uit de brand en werd haar grote held, zodat ze haar dromen kon waarmaken. 
Of toch niet?
IIn  ‘Acht Vrouwen’ maakte het hoofd van de familie het zijn dames zeer moeilijk. In deze hilarische whodonit beschuldigden 
de lieverdjes elkaar naar hartenlust. Achterdocht, leugens, geheimen gepeperd met onverwachte en komische 
gebeurtenissen maakten van dit luchtige moordmysterie een enorm succes. 
‘Duimelijntje’ bekoorde groot en klein met haar fantastisch avontuur in een bijzonder mooie sprookjesachtige wereld. 
De apotheose van misverstanden en aters werkte op de lachspieren van velen, waardoor er van ‘Thee met honing of citroen’ 
drinken, maar weinig in huis kwam. Met deze top komedie sloten we het theaterjaar tevreden af. 

IIn dit vijfde krantje vindt u naar jaarlijkse traditie een vooruitblik op wat het Garageteater het volgende seizoen aanbied. 
We danken iedereen van harte voor hun aanwezigheid en steun het voorbije jaar!
We houden er aan u een zomerse vakantieperiode toe te wensen en hopen u allen terug te zien in september!

Ilse
Voorzitter



Philip Merckx, uitgever van kinderboeken, leent zijn appartement uit aan zijn partner, Heny Vanloveren, voor een buitenechtelijk 
avontuur. Jacqueline, de vrouw van Philip, belooft hetzelfde appartement op dezelfde avond aan haar vriendin Linda, echtgenote 
van Henry, voor een slippertje.Maurice, de binnenhuisarchitect, maakt een afspraak met Sylvie, het au-pairmeisje, op dezelfde plaats, 
zelfde tijdstip.Juffrouw Olivia Henriette Smits, de broemde schrijfster van kinderboeken, kiest bovendien diezelfde avond uit om 
op zoek te gaan naar een nieuwe uitgever van haar succesvolle Waf-Waf-serie.

Maak plaats, mevrouw  Ray Cooney en John Chapman 16,22,23,29,30 mei 5,6,7,12,13 juni 2020

Pinokkio, wie kent hem niet? De houten pop, die graag een echte jongen wil worden en tijdens zijn zoektocht naar een goed leven 
de meest wonderlijke guren en verleidingen tegenkomt. Natuurlijk komen in deze spannende voorstelling de beroemde personages
voorbij: de naïeve Pinokkio zelf, die steeds maar weer moeite heeft de juiste weg te kiezen.  Zijn creatieve vader Gepetto, de lieve 
blauwe fee, al is zij wat meer gestrest dan we van haar gewend zijn… En niet te vergeten: de vos & de kat, even sluw als altijd, 
een bijzondere rechter met zijn o-zo-drukke klerk, de pestende jongens en een spreekstalmeester, die zijn handen vol heeft aan het 
goed verlopen van de hele voorstelling.

Pinokkio Ko van den Bosch  15,21,22,23,28,29 februari 1,6,7,8,13,14 Maart 2020

De zusjes Mia en Roos zijn zo verschillend als maar kan.  Dat blijkt opnieuw wanneer zij elkaar treffen in het ouderlijk huis aan zee, 
om orde op zaken te stellen na de dood van hun humeurige vader.  Wat een kort familiebezoek had moeten zijn, loopt al snel uit de 
hand als blijkt dat moeder niet meer goed voor zichzelf zorgt.  Ze wordt met de dag afhankelijker van haar dochters, en die hebben 
al genoeg aan zichzelf.  Als moeder bijna verdrinkt omdat ze een aangespoelde potvis van een wisse dood wil redden, begrijpen 
de zusjes dat het waarschijnlijk niet meer goed komt met haar.

De potvis Frank Houtappels  23,29,30 november 6,7,13,14,15,20,21 December 2019

Een tragikomische voorstelling waarin de dames praten met hun honden, over hun honden en via hun honden over hun 
eigen problemen en bij uitbreiding die van de hele wereld. Een nieuwe dame met hond verschijnt op de hondenwei. 
Daar hangt een bordje. 'Bij ieder kakje hoort een zakje'. Zal de nieuwkomer zich aan de regels houden? Wat is de aard van dit beestje?
 Wordt ze geaccepteerd door de roedel? De dames en hun honden besnuffelen elkaar van kop tot teen. Want ook hier geldt het recht 
van de sterkste.  Wie is het alfadier? De dame met de breedgeschouderde bulldog? Of de dame met het venijnige kuttenlikkertje?

De hondenwei Alice Reijs & Ariane Vervliet 14,20,21,27,29 september 4,5,6,11,12 oktober 2019
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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?
- Het Garageteater heeft ook 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor rolstoelgebruikers. 

Aarzel dan niet om meer informatie te vragen. 
Ilse Van Helshoecht ~ 0478 - 28 00 17  zal u graag verder helpen.


