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PRODUCTIE 3

de schone smeerlap 

SPEELKALENDER

een FRANSE KOMEDIE VAN PIERRE CHEsNOT 

 

Cast: 
Ludo Blommaerts
Beatrice Van Herck
Pita Gobien
Sophie Verhoeven
Amber Asselberghs
Paul Van Hoof
Jo Vermuyten

François is een getrouwde man met een vlotte babbel die zijn handen vol heeft met zijn vrouw, 
zijn depressieve maîtresse, zijn over-bemoederende ex en zijn nieuwste jonge vlam! Het loopt 
allemaal goed tot op de dag dat zijn 60 ste verjaardag wordt gevierd! Zal de ‘schone smeerlap’ 
zich uit de wel erg hachelijke situaties kunnen redden wanneer de vrouwen lijken samen te spannen 
tegen hem? Wanneer je komt kijken naar deze hilarische komedie, kom je het te weten!

Donderdag: 2 juni 2022
Vrijdagen: 20 en 27 mei  / 3 en 10 juni 2022
Zaterdagen: 14, 21 en 28 mei / 4 en 11 juni 2022
Zondag:  22 mei 2022
Vrijdag en zaterdag: aanvang 20u30
Zondag: aanvang 14u30



SPEELKALENDER

gastvoorstelling 

Een productie van theatergroep ZILVERvOS 

tEKSt en spel: wim peters en walter de groote

Zaterdag: 18 juni 2022
aanvang 20u30

TWEE humoristische MONOLOGEN VOOR DE PRIJS VAN 1

Garageteater biedt je met veel plezier een gastvoorstelling aan. Twee monologen 
voor de prijs van 1. Walter De Groote en Wim Peters kropen in hun pen. De één 
schreef ‘Godver... biedt het vloeken en nog zoveel andere dingen’, een verhaal over
een verteller, die veertig jaar na een ingrijpende gebeurtenis de balans opmaakt van zijn
(on)geloof. Met leuke anekdotes maar vooral met een eigenzinnige visie op godsdienst, 
neemt de verteller jullie mee in zijn denk-en leefwereld als “anti-theïst”.

Wim Peters schreef “Ik doe niemeermee!’. Een monoloog over verwachtingen, standaard.
Hoever gaan we om ervoor te zorgen dat we doen wat mensen van ons verwachten?
En wanneer komen we hier tegen in opstand?  

Met hopen humor brengen de twee acteurs hun monologen naar het toneel.
Bent u ook zo benieuwd?
 

 



info

tickets en reserveren 

CONTACT

RESERVEREN 

INFO

Tickets kan je reserveren vanaf nu online via www.garageteater.be/reservatie 
of telefonisch elke weekdag vanaf 19u via 0478 - 28 00 17

Meer informatie over prijzen en groepskorting vind je op onze website.
 

° Wens je het krantje niet meer te ontvangen via de post? Red een boom en mail naar 
  secretariaat@garageteater.be
° Bij het Garageteater betaal je vlot en snel met de Payconiq of bancontact app!
° Wist je dat al onze voorstellingen van Belle & Het Beest uitverkocht waren?  Dank u, publiek!   
 
 

Garageteater vzw
Naalstraat 43e
2570 Duffel
www.garageteater.be

Volg ons via Facebook en Instagram


