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KT De Alsembloem - Nieuwsbrief september 2008

Het bestuur en de leden van KT De Alsembloem nodigen jullie graag uit op de volgende
activiteiten:
* De Alsembloem op jaarmarkt Beersel op 20/9/2008
* Jeugd van De Alsembloem neemt deel aan Halloweenconcert op 18/10/2008
* Najaarsproductie "Liefde half om half" op 14-15-16 november 2008

De Alsembloem op jaarmarkt Beersel
De Alsembloem zal een stand houden op de jaarmarkt van Beersel op zaterdag 20 september 2008.
Kom langs om te proeven van de sfeer, voor een gezellige babbel of om kaarten te kopen voor onze
producties. De straten van Beersel in de omgeving van de kerk worden verkeersvrij gemaakt vanaf
14u voor de start van een rommelmarkt. De eigenlijke jaarmarkt begint vanaf 17u. Onze stand is
voorzien tussen TomaMaté en brouwerij Debelder, vlak naast de stand van Kom op tegen Kanker.
PROMO: voor elke kaart voor "Liefde half om half" die verkocht wordt op de jaarmarkt van

Beersel schenkt De Alsembloem 0.5 € aan Kom op tegen Kanker.

Jeugd van De Alsembloem neemt deel aan Halloweenconcert
De Jeugd van De Alsembloem luistert op 18 oktober 2008 vanaf 19u30 via
een aantal heksenverhalen en duivelssagen in een regie van Theo
Hendrickx het Halloween concert "In de Ban van het Ding" op dat
doorgaat in de kerk van Huizingen. Het concert van de Koninklijke
Fanfare De Vrijheidsvrienden van Huizingen staat o.l.v. Wim Stas en
gaat door in samenwerking met de Academie Orfeus en De Alsembloem.
Meer info op www.kf-devrijheidsvrienden.be .

Productie "Liefde half om half"
Op 14-15-16 november 2008 brengen we in CC de Meent onze
najaarsproductie: de spetterende komedie "Liefde half om half" van Alan
Eyckbourn, in een regie van Bert Demunter. Deze productie gaat door in
samenwerking met CC de Meent en het gemeentebestuur van Beersel.
Spelen mee: Anneloes Van Eesbeeck, Agnes Vanden Bosch, Kathy
Verbeeck, Jean-Paul Bauduin, Gunther Keyaerts en Paul Saye.
Kaarten aan 8 € zijn te bestellen bij CC De Meent (Tel: 02/359.16.00;
E-mail: info@demeent.be ), Lut De Reuse (Tel na de kantooruren:
02/356.02.56; E-mail: tickets@dealsembloem.be ) en bij alle leden.
PROMO: groepen (>10 personen) betalen 7 € per persoon wanneer de

kaarten vooraf betaald worden op de stand van De Alsembloem op de
jaarmarkt van Beersel of wanneer ze ten laatste op 31 oktober 2008 besteld worden op het
E-mail adres groepen@dealsembloem.be. Info en exacte voorwaarden op www.dealsembloem.be.

Voor meer info en het laatste nieuws over onze vereniging en onze producties, kan u steeds
terecht op onze website: www.dealsembloem.be
P.S. U ontvangt deze e-mail omdat u vroeger kaarten besteld heeft voor een voorstelling van KT De
Alsembloem en/of omdat we denken dat dit bericht u als toneelliefhebber interesseert. Wij
repecteren echter uw privacy. Indien u dergelijke e-mails in de toekomst niet meer wenst te
ontvangen, gelieve te antwoorden op deze e-mail met "verwijder" in de titel.
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