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Voorwoord

De zon schijnt. Het is een mooie dag. Het gras is mals en fris groen.
Honden trekken enkele keren per dag met hun baasjes, gewapend met plastic zakjes en snoepjes, naar 
een hondenwei in de buurt. Een rustig plekje, ideaal om in vorm te blijven, elke keer opnieuw het territorium 
af te bakenen en speelkameraadjes te ontmoeten.
Er is ruimte om mekaar te besnuffelen, de onderlinge verstandhouding op punt te zetten of gewoon lekker te 
ravotten. Het leven bestaat uit kwispelen, spelen en blaffen.
BBehalve de honden komen de baasjes elkaar daar natuurlijk ook tegen. Ze praten met hun honden, over hun 
honden, via hun honden over hun eigen problemen en de onmiddellijke leefwereld daarbuiten.
Het leven op de hondenwei bestaat uit een vriendelijk woordje, een glimlach en heel wat 
standaardbeleefdheden, die de façade beschermen.
Tot er op een dag een paar nieuwe honden op het grasveldje verschijnen...

AAlice Reijs, vrouw van de Kempense acteur Tom Van Dyck en Ariane van Vliet, de vrouw van Koen de Graeve, 
schreven een drietal jaren geleden deze absurde komedie over twee vrouwen die samen met hun hondjes 
mekaar ontmoeten op de hondenwei in de buurt.
Benieuwd naar het leven zoals het is op ‘De hondenwei’?

Vanaf 1 augustus kan u online en telefonisch reserveren. Doen! We verwachten u!

Bij aanvang van ons nieuwe theaterseizoen verwelkomen we Ingrid Jacobs als nieuwe ondervoorzitter. 
We zijn Pita Gobien dankbaar voor al het werk dat ze de voorbije jaren voor het Garageteater heeft gedaan 
en in de en in de toekomst nog zal doen.

Ilse Van Helshoecht
Voorzitter Garageteater



Productie 1 theaterseizoen 2019-2020

De hondenwei Alice Reijs & Ariane Van Vliet
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. 
WWant 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?

No stuffed animals were harmed in the making of this production.

Een absurde komedie in een regie van Nick Van Calster, met assistentie van Evelien Rutten.
Met: Mieke Vermuyten en Katleen Lefèvre
  

SPEELDATA
Vrijdagen: 20, 27 september / 4, 11 oktober 2019
Zaterdagen: 14, 21 september / 5, 12 oktober 2019
Zondag:   29* september / 6** oktober 2019

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

RESERVEREN 
vanaf donderdag 1 augustus 2019
bij voorkeur  via www.garageteater.be
of      
   0478 - 28 00 17 (elke werkdag vanaf 19u)



Producties theaterseizoen 2019-2020

De Potvis - Frank Houtappels 23,29,30 november 6,7,13,14,15,20,21 december 2019

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

Maak plaats, mevrouw - Cooney & Chapman 16,22,23,29,30 mei 5,6,7,12,13 juni 2020

CONTACT 
Garageteater vzw
Naalstraat 43 e
2570 Duffel
www.garageteater.be    
   0478 - 28 00 17

INKOM
KINDEREN -12 JAAR, STUDENTEN, CJP,  65+, OPENDOEK
GROEPEN (vanaf 15 personen)
PREMIERESPECIAAL
ABONNEMENT (individueel op naam, 4 voorstellingen voor de prijs van 3)
THEATERCADEAUBON 
VERJAARVERJAARDAGSARRANGEMENT
In deze prijzen is de vestiaire inbegrepen. Vrije bijdrage voor het programmaboekje.

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 € 110? 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.

- Wij aanvaarden theatercheques OPENDOEK.
- Groepen dienen vooraf te betalen.
- Premièrespeciaal: Na de voorstelling kunt u genieten van een lekker hapje en drankje.
- Theatercadeaubon: Meer info op het nummer 0478 - 28 00 17.
- Verjaardagsarrangement: € 12, vanaf 8 kinderen (jeugdvoorstellingen)


