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Auteurs: Isi Bogaerts, Gert Meir, Stefan Neyens, Jos Peeters
Regie: Tom Pernet en Erik Goris
Spel: het ganse gezelschap van Theaterspektakel

Theaterspektakel komt om de vijf jaar met een spetterende revue te voorschijn en dit jaar
staat die uiteraard in het teken van de viering van '800 Jaar Herentals'.
Hoe zouden de mensen van Herentals in 1209 gereageerd hebben toen ze het nieuws te horen
kregen dat hun dorp stadsrechten zou verwerven? Dat is het uitgangspunt waarmee de
auteurs anderhalf jaar geleden aan de slag gingen voor het schrijven van de Herentalse
Revue. En ze weven er nog een eigen variant door op Romeo en Julia, of is het West Side
Story.
Was het leven toen simpeler? Niet zo volgens de visie van de auteurs. Zij stuurden veel
bekende Herentalsenaren en evenveel hedendaagse situaties 800 jaar terug in de tijd om een
grappig verhaal te vertellen dat zeer herkenbaar zal zijn voor de stadsbewoners van vandaag.
Wij hebben 20 kaartjes voor de première van dit spektakel.
Een kaartje kost 9 € ; kaartjes zijn te bekomen bij
Hubert Vanooteghem (014/216535 ; hubert.vanooteghem@skynet.be)
Die eerst komt, eerst maalt.
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Wij brengen u op de hoogte van een reeks interessante lezingen, ingericht door de Herentalse
Geschiedkundige Kring en de Kerkraad Sint-Waldetrudis, in het kader van de tentoonstelling
“ Van Francken tot Fraikin”.
Deze lezingen gaan door in de Sint-Waldetrudiskerk en zijn gratis toegankelijk.
• donderdag 10 juni 2010, 20 uur. Dr. Bart Fransen : “ De blik naar boven: Rogier van der
Weyden en de bouwsculptuur in de Sint-Waldetrudiskerk.”
• zaterdag 19 juni 2010, 15 uur. Dr. Ria De Boodt : “Kwaliteit uit Brussel. Het retabel van
Sint-Crispinus en Sint-Crispinianus te Herentals, een werk uit het Bormanatelier.”
• woensdag 30 juni 2010, 20 uur.
Dr. Natasja Peeters : “ De Franckens, in het bijzonder hun werk in de Herentalse SintWaldetrudiskerk”
lic. Frank Tubex : “Het gedenkteken Van Heteren en de funeraire sculpturen van CharlesAuguste Fraikin”.
• zaterdag 4 september 2010, 15 uur. Dr. Sc. Frans Doperé : “Bouwmaterialen,
steenhouwtechnieken, steenmerken en datering van de bouwfases in de SintWaldetrudiskerk

