Toneel

maart 2017

Cultuurcentrum Zwaneberg Heist-Op-Den-Berg
vrijdag 7 april 2017
20.00 uur
Wij hebben in laatste instantie een beperkt aantal kaartjes op de kop kunnen tikken voor dit toneel
waarvan alle voorstellingen hopeloos waren uitverkocht. Maar dankzij een initiatief van de vzw
“Te Gek !?” wordt een extra voorstelling georganiseerd. “Te Gek !?” probeert geestelijke
gezondheidsproblemen in de media en bij het grote publiek bespreekbaar te maken en is een
initiatief van de vzw Sint-Annendael Grauwzusters uit Diest
De jongste nerveuze vrouw heet Ella Leyers. Samen met
nerveuze moeder Tine Reymer en tierelierende Eva De
Roovere zingt ze donkere duetten in coupletten, terwijl
Inge Paulussen, nagelbijtend, rondjes draait in
waangedachten..
Voor de teksten van deze voorstelling heeft Gerda
Dendooven haar zinnen verloren en Hugo Matthyssen heeft
er zijn hoofd op gebroken.
De regie is in handen van Els Dottermans.
Stijn Coninck doet ook iets, wellicht iets fragiels met licht.
Paul Poelmans houdt de mannen van De Laatste Showband
in het gareel. Zij spelen live de muziek.

Wat doen vier nerveuze
vrouwen samen op een
podium: zingen, zuchten en
zeuren.
Over
mannen,
moeders,
kinderen, elkaar en zichzelf.
Ze vertellen je wat het is om
verloren te lopen in je hoofd,
de weg kwijt te geraken in huis,
op de dool te zijn in je hart. Ze
zingen het bloed van onder je
nagels, krabben aan je ziel en
plukken de eelt van je emoties.

Je kan je kaartjes voor deze benefietvoorstelling reserveren, vóór zondag 26 maart, bij:
Jef Haest
0472/461449 jefhaest@hotmail.com
De inschrijving is definitief na storting van het verschuldigde bedrag op de rekening van
Davidsfonds Herentals (zie voetnoot) met vermelding: toneel: x personen. Wil slechts storten
nadat je van Jef Haest bevestiging hebt gekregen dat je kaartjes beschikbaar zijn.
De kaartjes worden bezorgd in de foyer van het cultuurcentrum een kwartier voor begin van de
voorstelling.
Wil zelf afspreken voor het vervoer.
Kostprijs: 23 €.
Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

