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Het     krantje



Voorwoord
Pinokkio, jij houten marionet,
jij wordt op het wereldtoneel te kijk gezet.
Als leugenaar heb jij geen keus,
omdat de waarheid de leugen onthult,
door jouw groeiende neus.

WWie kent hem niet, de houten pop Pinokkio met zijn neus die langer wordt als hij liegt? Hoe word je in godsnaam 
een echte jongen in een wereld die veel te avontuurlijk is? Pinokkio ontmoet op zijn zoektocht naar ‘echt mens 
worden’, vrienden, schurken en alles wat daar tussenin zit.

Deze aandoenlijke marionet krijgt te maken met list en bedrog,  met een knettergekke circusdirecteur, een zotte 
ballerina, de blauwe fee, jongetjes die ezels worden en een haai met astma. Kortweg: een wilde verzameling van 
bonte guren die zingen, dansen, misleiden en liefhebben…

En wie het hart op de juiste plek heeft, wordt een échte jongen!

Naar de beNaar de beroemde klassieker van Carlo Collodi maakte schrijver Ko van den Bosch van dit bekende sprookje een 
prikkelende versie voor toneel. Theatermaakster en actrice Aline Nuyens creëerde samen met onze jongeren een 
vrolijke en spannende voorstelling, waar iedereen hopelijk eindeloos van kan genieten. 

Tot in onze zaal. 
En dat leugentje om bestwil, dat laten we toch maar even achterwege. Niet? 

Jasmien Ceulemans
Jeugdcoördinator Garageteater
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Pinokkio 5+ Ko van den Bosch
Pinokkio, wie kent hem niet? De houten pop die graag een echte jongen wil worden en tijdens zijn zoektocht 

naar een goed leven de wonderlijkste guren en verleidingen tegenkomt. 
Natuurlijk passeren in deze spannende voorstelling de beroemde personages de revue: 

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 en de kat (even sluw als altijd),
een bijeen bijzondere rechter met zijn o-zo-drukke klerk, de pestende jongens en 

een spreekstalmeester, die zijn handen vol heeft met het goed te laten verlopen van de hele voorstelling.

Het sprookje van Ko van den Bosch wordt u gepresenteerd in een regie van Aline Nuyens, met assistentie van Bente 
Jespers en ondersteuning van de jeugdbegeleiders: Kobe Vos, Amber Asselberghs, Olivia Hellinx, Liese Verbruggen, 
Arne & Lander Verschaeren.

Met: Silke Daemen, Justine De Ceuster, Luque Everaerts, Hanne Van Linden, Lien De Haes, Lars Van Dessel, 
Lies Billaert, Lander Vos, Gert Aerssens, Shakira Janssens, Daphne Van Dromme, Femke Cobbaert, Merijn Janssen, 
Silke Vangenechten, Riet Desmedt, Jitte Van Linden en Minte Janssen.
  
SPEELDATA
Vrijdagen: 21, 28 februari / 6, 13 maart 2020
Zaterdagen: 15, 22, 29 februari / 7, 14* maart 2020
Zondag:   23 februari / 1, 8 maart 2020

Vrijdag: aanvang 20u00
Zaterdag en Zondag: aanvang 14u30
*Z*Zaterdag 14 maart ook om 20u00

RESERVEREN 
vanaf dinsdag 7 januari 2020
bij voorkeur  via www.garageteater.be
of    0478 - 28 00 17 (elke werkdag vanaf 19u)
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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 (voor 1 of meerdere voorstellingen naar keuze) 
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)


