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KT De Alsembloem - Nieuwsflash oktober 2008

We nodigen u hierbij graag uit op één van onze voorstellingen van

LIEFDE HALF OM HALF
een onweerstaanbaar geestige relatiekomedie, waarin de perikelen van drie
echtparen op een originele manier worden gemixt.
Deze productie gaat door in samenwerking met CC de Meent en het
gemeentebestuur van Beersel
Opvoeringen:
Vrijdag 14 november 2008 om 20u
Zaterdag 15 november 2008 om 20u
Zondag 16 november 2008 om 15u
Auteur: Alan Ayckbourn
Regie: Bert Demunter
Spelen mee: Anneloes Van Eesbeeck, Agnes Vanden Bosch, Kathy Verbeeck, Jean-Paul Bauduin, Gunter
Keyaerts en Paul Saye
Locatie:
CC de Meent (grote zaal)
Gemeenveldstraat 34
1652 Alsemberg-Beersel
Inkomprijs:
8,00 €
Tip: groepen (minstens 10 personen) betalen 7 € per persoon wanneer de kaarten ten laatste op 31
oktober 2008 besteld worden op het e-mail adres groepen@dealsembloem.be. Info en exacte voorwaarden
op www.dealsembloem.be.
Tickets & Reservatie:
° Tijdens de kantooruren: CC de Meent
Tel.: 02/359.16.00
Via E-mail: info@demeent.be
° Na de kantooruren bij: Lut De Reuse
Tel: 02/356.02.56
Via e-mail: tickets@dealsembloem.be
° Bij alle leden
Voor meer informatie over onze vereniging of over onze producties kan u steeds terecht op onze website:
www.dealsembloem.be
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort op één van onze voorstellingen!
Meer informatie over het stuk "Liefde half om half":
Twee huiskamers die door elkaar lopen, twee diners op twee verschillende avonden en locaties die
simultaan worden gespeeld, drie koppels van verschillende stand, zes personen, ieder met zijn of haar
“eigenaardigheden”, een buitenechtelijke relatie, misleiding, hier en daar een leugentje, naïviteit en
overdreven bemoeizucht leiden tot een opeenstapeling van misverstanden. De mix van situatiehumor en de
komisch ingevulde Ayckborn-karakters resulteert in een hilarische komedie.
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 respecteren
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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