EWT PROGRAMMATIE 2018-19

DEUREN DURNEZ NV
auteur en regie: Jeroen MAES
van 4 januari tot en met 17 februari 2019
cast: Martine DE JAGER, Annik PAUWELS, Gerdy SWENNEN, Daisy THYS
Mathias DANEELS, Frank DE KAEY, Paul MAES, Door VAN BOECKEL
Thomas VAN GOETHEM, Marc VERBRUGGEN en Jerry VERHAERT

KAARTEN OP TAFEL
auteur: Donald L. COBURN
van 7 september tot 14 oktober 2018
regie: Frank DE KAEY
cast: Liliane DOREKENS en Theo VAN BAARLE
Hij verblijft al jaren in dit rusthuis, zij is net aangekomen. Ze vinden elkaar aan
de kaarttafel en worden vrienden, tegenstanders, compagnons-de-route.
Een warme, menselijke komedie om ons nieuwe seizoen te starten.

In de deurenzaak van René en José Durnez loopt vandaag niets zoals verwacht.
Bepaalde klanten vragen het onmogelijke, anderen komen hun persoonlijke
problemen uitvechten. De ooit zo rustige toonzaal wordt één chaos.
Voor het 60-jarig bestaan van uw EWT-Theater schreef Jeroen deze wervelende
deurenkomedie die U zal doen schateren!!!

MOEIDENIE!
auteur: Bruno TIMP
van 8 maart tot en met 21 april 2019
regie: Dirk BOSSCHAERT
cast: Theo VAN BAARLE, Door VAN BOECKEL, Chris MATHIEU
Marc VERBRUGGEN, Daphne PAELINCK, Iante BEYE
Reggy TURNEER, Jean SPEICHER en Rosita HUYBRECHTS

LIEVER GEEN GELD

Wat als God mee in je kamer zit en zich constant wil moeien met je beslissingen
en toekomstperspectieven? Een menselijke, gevoelige komedie van eigen
Deurnese bodem. Onze tweede WERELDCREATIE dit seizoen!

auteur: Flavia COSTE
van 2 november tot en met 16 december 2018

STEPPING OUT

regie: Theo VAN BAARLE
cast: Maarten BOSMANS, Dorothy WUYTS
Chris MATHIEU en Frank DE KAEY
Wat gebeurt er als je eindelijk die grote pot wint en je meest wilde dromen
onmiddellijk waarheid kunnen worden? Wie ga je in je geluk laten delen? Hoe
ga je hen op de hoogte brengen? Een gezellig etentje organiseren en dan het
grote nieuws verkondigen! Maar niet het nieuws dat iedereen zou verwachten..
Deze ongewone komedie ging vorig jaar in wereldpremière in Parijs en staat nu
al op de EWT-affiche. Niet te missen!!!

auteur: Richard HARRIS
van 10 mei tot en met 23 juni 2019
regie: Door VAN BOECKEL
cast: Linda DE RIDDER, Liliane DOREKENS, Anne Mie GILS
Annik PAUWELS, Anne-Mieke RUYTEN, SANDRINE, Daisy THYS
Maja VAN HONSTE, Hilde VAN HULLE en Frank DE KAEY
Deze hilarische komedie over een tapdanscursus voor beginners is ondertussen
over de hele wereld een klassieker geworden. Kom genieten van de perikelen
van dit ‘buitengewoon’ gezelschap!
Een seizoensafsluiter die de zomer met een schaterlach verwelkomt!!!

ABONNEMENTSAANVRAAG EWT-THEATER

3. DEUREN DURNEZ NV
don 10 jan
don 17 jan
don 24 jan
don 31 jan
don 07 feb

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………….….
Voornaam: ………………………………………..………..
Straat: ………………………………………………………………………….…………….……nr …………………….
Postcode ………………………….. Gemeente ……………………………………………………………………..
Telefoon …………………………………………………………………
email ………………………………………………………….…………..
aantal
ABO

aantal
VIP ABO

aantal
KEUZE ABO

aantal

VRIJDAG
€ 85
VIP € 125

ZATERDAG
€ 85
VIP € 125

don 14 maa
don 21 maa
don 28 maa
don 04 apr
don 11 apr

ZONDAG 15u
€ 80
VIP € 120

MAANDAG
€ 80
VIP € 120

maan 04 feb
maan 11 feb

vrij 15 maa
vrij 22 maa
vrij 29 maa
vrij 05 apr
vrij 12 apr

zat 09 maa
zat 16 maa
zat 23 maa
zat 30 maa
zat 06 apr
zat 13 apr

zon 10 maa
zon 17 maa
zon 24 maa
zon 31 maa
zon 07 apr
zon 14 apr

maan 08 apr
maan 15 apr

vrij 17 mei
vrij 24 mei
vrij 31 mei
vrij 07 juni
vrij 14 juni

zat 11 mei
zat 18 mei
zat 25 mei
zat 01 juni
zat 08 juni
zat 15 juni

zon 12 mei
zon 19 mei
zon 26 mei
zon 02juni
zon 09 juni
zon 16 juni

maan 10 juni
maan 17 juni d

5. STEPPING OUT

Data van uw keuze aankruisen aub:

don 16 mei
don 23 mei
don 30 mei
don 06 juni
don 13 juni

1. KAARTEN OP TAFEL

vrij 14 sep
vrij 21 sep
vrij 28 sep
vrij 05 okt

zon 06 jan
zon 13 jan
zon 20 jan
zon 27 jan
zon 03 feb
zon 10 feb

4. MOEIDENI!

TOTALE PRIJS: ..................................... €

don 13 sep
don 20 sep
don 27 sep
don 04 okt

zat 05 jan
zat 12 jan
zat 19 jan
zat 26 jan
zat 02 feb
zat 09 feb

STUDENT/BIG-ABO (€ 50)

Dag aankruisen aub:
DONDERDAG
€ 75
VIP € 115

vrij 11 jan
vrij 18 jan
vrij 25 jan
vrij 01 feb
vrij 08 feb

zat 08 sep
zat 15 sep
zat 22 sep
zat 29 sep
zat 06 okt

zon 09 sep
zon 16 sep
zon 23 sep
zon 30 sep
zon 07 okt

don don
maan 08 okt

don

SPECIFIEKE VRAGEN IVM STOELKEUZE (in de mate van het mogelijke) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VIP-ABONNEMENT = Zitplaats + programmaboekje + vestiaire + voorbehouden tafel tijdens de pauze
+ 2 consumpties naar keuze (voor elke productie)
Abonnementen worden vanaf 13 maart genoteerd. Vrije ticketverkoop voor andere producties start op 15
mei. Opties voor groepen worden ook vanaf 13 B maart genoteerd.

2. LIEVER GEEN GELD!

don 08 nov
don 15 nov
don 22 nov
don 29 nov
don 06 dec

vrij 09 nov
vrij 16 nov
vrij 23 nov
vrij 30 nov
vrij 07 dec

zat 03 nov
zat 10 nov
zat 17 nov
zat 24 nov
zat 01 dec
zat 08 dec

zon 04 nov
zon 11 nov
zon 18 nov
zon 25 nov
zon 02 dec
zon 09 dec

don
maan 03 dec
maan 10 dec

Betalen kan via rek.nr BE25 2200 3407 1082 op naam van EWT-THEATER met de JUISTE VERMELDING VAN
AANTAL ABONNEMENTEN EN NAAM VAN DE AANVRAGER of op de burelen Cogelsplein 44 of aan de kassa op
de eerste dag van het abonnement. 4 abonnementen of meer moeten op voorhand betaald worden.
Nadat het abonnement is uitgereikt zal voor elke wijziging een administratiekost van € 5 worden
aangerekend. Gelieve dit formulier volledig ingevuld af te geven aan de kassa of op de burelen.
U kunt het ook versturen naar EWT-Theater, Hertstraat 2, 2100 Deurne

