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Voorwoord

Met dit klassieke toneelstuk van de Nederlandse auteur en acteur Frank Houtappels vertellen we in
vijf bedrijven alles wat er gezegd moet worden over het verband tussen een op het Noordzeestrand 
aangespoelde potvis en een moeder die in haar leven de verkeerde afslag heeft genomen.
Dat laatste komt al wel eens meer voor, niet?

Met deze amusante voorstelling die bol staat van hilarische dialogen en onverwachte wendingen in
toch niet zo voor de hand liggende situaties, laten we jullie een avondje gluren bij de buren.
OOf alles terug mooi in de plooien valt voor de zussen, hun moeder en de buurman, zien jullie
binnenkort in onze volgende productie ‘De Potvis’.

Benieuwd geworden? Reserveer dan gauw uw rode zeteltjes!
We verwachten u!

Ilse Van Helshoecht
Voorzitter Garageteater



Productie 2 theaterseizoen 2019-2020

De Potvis Frank Houtappels
De zusjes Mia en Roos zijn zo verschillend als maar kan. Dat blijkt opnieuw wanneer zij elkaar treffen 
in het ouderlijke 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 want die hebben al genoeg aan zichzelf. 
Als moeder bijna verdrinkt omdat ze een aangespoelde potvis van een gewisse dood wil
rredden, begrijpen de zusjes dat het waarschijnlijk niet meer goed komt met haar.

Een snedige komedie van Frank Houtappels in een regie van Tim van der Linden, met assistentie van Ingrid Jacobs.

Met: Beatrice Van Herck, Ludo Blommaerts, Kristin Moyson en Pita Gobien
  

SPEELDATA
Vrijdagen: 29 november/ 6, 13, 20 december 2019
Zaterdagen: 23, 30 november/ 7, 14, 21 december 2019
Zondag:   15 december 2019

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

RESERVEREN 
vanaf dinsdag 15 oktober 2019
bij voorkeur  via www.garageteater.be
of      
   0478 - 28 00 17 (elke werkdag vanaf 19u)



Producties theaterseizoen 2019-2020

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
15 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)


