EWT PROGRAMMATIE 2019-20

KLEP TOE!
auteur: Jack STAAL
van 6 september tot 20 oktober 2019
regie: Frank DE KAEY
cast: Marc VERBRUGGEN, Dirk BOSSCHAERT, Door VAN BOECKEL
Ann DE WINNE, Mathias DANEELS, Anne VAN OPSTAL en Nick THYSON
De Petrochemie. Veel lachen en veel miserie onder de zware jongens
en een stevige dame. Als er door herstructurering een kop moet rollen,
vallen veel maskers af en is het pompen of verzuipen.
We brengen de creatie van een nieuw, dolkomisch pareltje van
de grootmeester van de Antwerpse lach, Jack Staal.

FLIKKEN IN VERWACHTING
auteur: Bruno TIMP
van 9 november tot en met 22 december 2019
regie: Frank DE KAEY
cast: Maarten BOSMANS, Theo VAN BAARLE, Daphne PAELINCK
Jeroen LOGGHE, Liliane DOREKENS, Chris MATHIEU
Reggy TURNEER, Iante BEYE en Jean SPEICHER
De amateurtoneelkring van de plaatselijke politie-afdeling gaat dit jaar voor
een serieus stuk in plaats van de gebruikelijke komedie. Maar een onverwachte
zwangerschap, een zieke actrice en een decor dat niet echt meewil, zorgen voor
een hilarisch verloop van de repetities en de première.
Lachen is de absolute boodschap. Niet te missen!!!

PAPRIKA
auteur: Pierre PALMADE
van 10 januari tot en met 23 februari 2020
regie: Door VAN BOECKEL
cast: Daisy THYS, Brent PANNIER, Annik PAUWELS
Paul MAES en Marc VERBRUGGEN
Als paaldanseres en entretaineuse is het niet altijd gemakkelijk om je eeuwige
glimlach te bewaren. Zeker niet als er onverwacht een jonge kerel voor de deur
staat die beweert je zoon te zijn. Doen alsof je de werkvrouw bent, lijkt de
enige oplossing om deze ramp te ontlopen. Maar het gaat van kwaad naar
erger! Een schitterende start van 2020!!!

WIJ SAMEN
auteur: David STEVENS
van 13 maart tot en met 26 april 2020
regie: Denise DAEMS †
coaching: Theo VAN BAARLE
cast: Frank DE KAEY, Thomas VAN GOETHEM
Frédéric CELINI en Annik PAUWELS
Op vraag van veel toeschouwers brengen we, 21 jaar na de creatie en 10 jaar
na de laatste herneming, opnieuw deze prachtige komedie over de vriendschap
tussen een vader en zoon. Een vriendschap die niet kapot te krijgen is, wie of
wat er ook probeert tussen te komen.
Deze succesvoorstelling heeft nog niemand onberoerd gelaten!

HIERBOVEN, HIERNEFFEN, HIERONDER
auteur en regie: Jeroen MAES
van 15 mei tot en met 28 juni 2020
cast: Dorothy WUYTS, Anne Mie GILS, Jeroen MAES
David DAVIDSE en Frank DE KAEY
Dominique probeert rust te vinden in haar nieuw appartementje maar haar
bemoeizieke moeder en haar buren (een operettezanger, een doedelzakspeler,
een ADHD’er en een aanhanger van Hare Krishna) strooien roet in het eten.
Weer een grandioze seizoensafsluiter van en met onze Jeroen!!!!

ABONNEMENTSAANVRAAG EWT-THEATER

3. PAPRIKA
don 16 jan
don 23 jan
don 30 jan
don 06 feb
don 13 feb

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

aantal
VIP ABO

aantal
KEUZE ABO

aantal

zat 11 jan
zat 18 jan
zat 25 jan
zat 01 feb
zat 08 feb
zat 15 feb

zon 12 jan
zon 19 jan
zon 26 jan
zon 02 feb
zon 09 feb
zon 16 feb

maan 10 feb
maan 17 feb

vrij 20 maa
vrij 27 maa
vrij 03 apr
vrij 10 apr
vrij 17 apr

zat 14 maa
zat 21 maa
zat 28 maa
zat 04 apr
zat 11 apr
zat 18 apr

zon 15 maa
zon 22 maa
zon 29 maa
zon 05 apr
zon 12 apr
zon 19 apr

maan 13 apr
maan 20 apr

zon 17 mei
zon 24 mei
zon 31 mei
zon 07juni
zon 14 juni
zon 21 juni

maan 15 juni
maan 22 juni d

4. WIJ SAMEN

STUDENT/BIG-ABO (€ 55)
don 19 maa
don 26 maa
don 02 apr
don 09 apr
don 16 apr

Dag aankruisen aub:
DONDERDAG
€ 80
VIP € 125

vrij 17 jan
vrij 24 jan
vrij 31 jan
vrij 07 feb
vrij 14 feb

ALLE DAGEN (Vrij, Zat, Maan om 20u30/Zon om 15)
€ 85
VIP € 130

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

5. HIERBOVEN, HIERNEFFEN, HIERONDER

Data van uw keuze aankruisen aub:

don 21 mei
don 28 mei
don 04 juni
don 11 juni
don 18 juni

1. KLEP TOE!

don 12 sep
don 19 sep
don 26 sep
don 03 okt
don 10 okt

vrij 13 sep
vrij 20 sep
vrij 27 sep
vrij 04 okt
vrij 11 okt

zat 07 sep
zat 14 sep
zat 21 sep
zat 28 sep
zat 05 okt
zat 12 okt

zon 08 sep
zon 15 sep
zon 22 sep
zon 29 sep
zon 06 okt
zon 13 okt

zat 16 mei
zat 23 mei
zat 30 mei
zat 06 juni
zat 13 juni
zat 20 juni

SPECIFIEKE VRAGEN IVM STOELKEUZE (in de mate van het mogelijke) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

don don
maan 07 okt
maan 14 okt

vrij 22 mei
vrij 29 mei
vrij 05 juni
vrij 12 juni
vrij 19 juni

don
VIP-ABONNEMENT = Zitplaats + programmaboekje + vestiaire + voorbehouden tafel tijdens de pauze
+ 2 consumpties naar keuze (voor elke productie)
Abonnementen worden vanaf 12 maart genoteerd. Vrije ticketverkoop voor andere producties start op 30 april.
Opties voor groepen worden ook vanaf 12 maart genoteerd.

2. FLIKKEN IN VERWACHTING

don 14 nov
don 21 nov
don 28 nov
don 05 dec
don 12 dec

vrij 22 nov
vrij 29 nov
vrij 06 dec
vrij 13 dec

zat 16 nov
zat 23 nov
zat 30 nov
zat 07 dec
zat 14 dec

zon 10 nov
zon 17 nov
zon 24 nov
zon 01 dec
zon 08 dec
zon 15 dec

don
maan 09 dec
maan 16 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

