
 

 

       EWT PROGRAMMATIE 2023-24 

   DONDERDAG, VRIJDAG en ZATERDAG  OM 20u15                                           

ZONDAG OM 15u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NONDEDJU! (herneming) 

  Een goddelijke komedie 

auteur : Jack STAAL - regie: Frank DE KAEY 

van 14 september tot en met 15 oktober 2023 

met Martine DE JAGER, Liliane DOREKENS, Daisy THYS, Liv VAN AELST                                                                  

Daphne PAELINCK, Dorothy WUYTS, Ron CORNET en Mathias DANEELS  
 

Binnen de kloostermuren verloopt alles niet altijd zoals wij het wel vermoeden. 

En niet alle nonnen zijn even lief voor elkaar zoals de bisschop wel zou willen. 

Als er ook nog een onverwachte zwangerschap haar intrede maakt in 

de gemeenschap, is het hek helemaal van de dam. Deze hemelse komedie was 

hét succes van seizoen 21-22 en wordt op algemene aanvraag hernomen.           

U kunt kiezen of  U ze meeneemt in uw abonnement of niet. 

 

WEEKENDJE BOUILLON 
 Een hilarische komedie  

auteur en regie: Jeroen MAES 

van 10 november tot en met 17 december 2023 

  met  Gerdy SWENNEN, Daisy THYS                                                             

Marc VERBRUGGEN, Mike WAUTERS en Frank DE KAEY                                                                    

Twee bevriende koppels huren een huisje in de buurt van Bouillon om daar          

een weekendje lekker te ontspannen, zonder kinderen, zonder drukte,         

zonder stress. Er komt  onverwacht een onbekende man aankloppen die lijkt te 

zijn verdwaald.  Zijn komst zorgt  voor de nodige opschudding. Meer zelfs, 

enkele geheimen staan op het punt uit te komen. Ze moeten dit kost wat            

kost zien te verhinderen, maar lukt hen dat? Eén ding staat vast:                           

onze ongenode gast zorgt voor peper in (de) Bouillon!                                       

Hilariteit verzekerd met deze dolle komedie van Jeroen Maes!!! 

DE CARONA PANDAMIE                                                                                                          

Een besmettelijke komedie                                                                                                 

auteur : Jack STAAL – regie: Frank DE KAEY                                                                                                                       

van 12 januari tot en met 18 februari 2024                                                                                  

met Liliane DOREKENS, Theo VAN BAARLE, Daphne PAELINCK                                 

Kristof GOFFIN, Magda PEETERS en Annik PAUWELS                                      

Voorjaar 2020 . Operadiva Charlotte verblijft tegen haar zin in een rusthuis          

dat wordt bevolkt door mensen die niet direct tot haar vriendenkring behoren.     

Als dan ook nog eens een onbekend Chinees virus zijn intrede maakt,              

gebeuren er uitzonderlijke, hilarische en ontroerende dingen.             

µACHTER DE SCHERMEN                                                                                    

Een spraakverwarrende komedie                                                                                

auteur: Florian ZELLER – regie: Marc VERBRUGGEN                                                                         

van 15 maart tot en met 21 april 2024                                                                               

met Frank DE KAEY, Anne Mie GILS                                                                             

Kristof CLERCKX en Jasmine JASPERS                                                                          

Een echtpaar verwacht hun beste vriend met zijn nieuwe vlam voor                          

een gezellig etentje. De ideale gelegenheid om haar eindelijk voor te stellen.                            

Alles verloopt zoals gepland maar toch denk0 iedert er het zijne van.                                            

En net dát kan het publiek ook horen. 

DE VRIJDAGSE MARKT 
Een muzikale komedie                                                                                                       

auteur en  regie: Frank DE KAEY 

van 17 mei tot en met 23 juni 2024 

met Door VAN BOECKEL, Dirk BOSSCHAERT, Annik PAUWELS                        

Mathias DANEELS, Thomas VAN GOETHEM, Dorothy WUYTS                            

Theo VAN BAARLE, Jerry VERHAERT en Laura DELMAS                 

Opkopers 'Johannes Janssens en zonen' vieren in 1974 hun 50-jarig bestaan op 

de Vrijdagmarkt.  In 2024 wordt het eeuwfeest door de kleinkinderen 

overgedaan maar met nog meer schwung, glitter en de nodige verrassingen.                                                                       

Een volkse komedie vol bekende meezingers die de zaal in vuur en vlam zet.     

Dé perfecte manier om de zomer welkom te heten! 



 

 

ABONNEMENTSAANVRAAG EWT-THEATER 

Naam:  …………………………………………………………………………………………………………………….….                             

Voornaam: ………………………………………..……………………………………………………………………….                   

Straat:  ………………………………………………………………………….…………….……nr …………………….                                   

Postcode ………………………….. Gemeente ……………………………………………………………………..                                

Telefoon …………………………………………………………………                       

email ………………………………………………………….……………………………………………………………… 

             aantal                   aantal                       aantal                                      aantal 

  ABO              VIP ABO                                       KEUZE ABO                            STUDENT (€75)                                                                                                                                                         

 

ZONDER NONDEJU! (4 voorstellingen) MET NONDEDJU! (5 voorstellingen) 

DONDERDAG            ANDERE  DAG  DONDERDAG         ANDERE DAG                                                                                                                                    

€ 84                             € 88                                    €105  €110                                                                                                      

VIP € 128                        VIP € 132   VIP €160  VIP €165         

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

Data van uw keuze aankruisen aub: 

1. NONDEDJU!                                

                                                                                   

don 14 sep      vrij 15 sep                                       

don 21 sep       vrij 22 sep     zat 23 sep                     zon 24 sep            

don 28 sep       vrij 29 sep     zat 30 sep                  zon 01 okt                                               

don 05 okt       vrij 06 okt     zat 07 okt                    zon 08 okt             t                                     

don 12 okt          vrij 13 okt     zat 14 okt                 zon 15 okt don 

       

 

2. WEEKENDJE BOUILLON                                                                             

                          zat 11 nov               zon 12 nov                                      

don 16 nov    vrij 17 nov                      zat 18 nov                    zon 19 nov         

don 23 nov                     vrij 24 nov      zat 25 nov                    zon 26 nov    

don 30 nov                     vrij 01 dec     zat 02 dec                    zon 03 dec                                                        

don 07 dec            vrij 08 dec    zat 09 dec                    zon 10 dec                                                     

don 14 dec                     vrij 15 dec                      zat 16 dec                                zon 17 dec 

3. DE CARONA PANDAMIE 

                                                    zat 13 jan                           zon 14 jan  

don 18 jan        vrij 19 jan     zat 20 jan                      zon 21 jan   

don 25 jan       vrij 26 jan     zat 27 jan          zon 28 jan  

don 01 feb       vrij 02 feb     zat 03 feb          zon 04 feb                                         

don 08 feb        vrij 09 feb     zat 10 feb          zon 11 feb                                                      

don 15 feb       vrij 16 feb                    zat 17 feb                            zon 18 feb   

 

     4. ACHTER DE SCHERMEN                  

        zat 16 maa                         zon 17 maa                                                    

don 21 maa       vrij 22 maa    zat 23 maa         zon 24 maa 

don 28 maa       vrij 29 maa    zat 30 maa         zon 31 maa  

don 04 apr        vrij 05 apr     zat 06 apr          zon 07 apr                      

don 11 apr            vrij 12 apr     zat 13 apr          zon 14 apr                                                     

don 18 apr                          vrij 19 apr                    zat 20 apr                           zon 21 apr 

 

5. DE VRIJDAGSE MARKT                                                         

             zat 18 mei          zon 19 mei 

don 23 mei        vrij 24mei     zat 25 mei          zon 26 mei 

don 30 mei       vrij 31 mei     zat 01 juni          zon 02 juni 

don 06 juni        vrij 07 juni     zat 08 juni          zon 09 juni 

don 13 juni        vrij 14 juni     zat 15 juni          zon 16 juni 

don 20 juni                          vrij 21 juni                  zat 22 juni                           zon 23 juni

   

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 16 MAART genoteerd. Vrije ticketverkoop start op 1 MEI. Opties voor groepen 

worden ook vanaf 1 MEI genoteerd. 

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 of mailen naar info@ewt.be 


