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KT De Alsembloem - Nieuwsflash februari 2009

Is deze nieuwsbrief onleesbaar of onvolledig? Surf naar
http://www.dealsembloem.be/Portals/0/NieuwsBrief/NB2009/NieuwsflashFebruari2009.pdf

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

een hilarisch absurde komedie
van de beroemde cineast WOODY ALLEN
in een regie van BERT VANNIEUWENHUYSE,
bekend uit Thuis, Familie, Spoed, Emma, Flikken, ...
Met Bert Savenberg, Jean-Paul Bauduin, Ilse van der
Velden, Ann Arys, Ingrid Bauwens, Peter Bellemans, Guy
Bernolet, Karen De Becker, Guy Demunter, Lut De Reuse, Sonia Deryck, André
Mievis, Geert Raes, Christian Reunes, Rafael Toegaert, Bruno Vandaele, Jeanine
Vanzeebroeck, Kathy Verbeeck, Patrick Verspeeten, Jan Wets en nog enkele
verrassingsoptredens...
Deze productie gaat door in samenwerking met CC
gemeentebestuur van Beersel.

de

Meent en het

Opvoeringen
Vrijdag 6 maart 2009 om 20u
Zaterdag 7 maart 2009 om 20u
Zondag 8 maart 2009 om 15u
Locatie
Gemeenveldstraat 34
1652 Alsemberg-Beersel
Inkomprijs
8,00 €
Tickets & Reservatie
° Tijdens de kantooruren bij 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
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Ontdek ook onze volledig vernieuwde website www.dealsembloem.be voor foto's en
bijkomende, up-to-date informatie over onze vereniging, over onze producties en nog
veel meer...
Bekijk er bijvoorbeeld nu al foto's van de repetities of een collage van
krantenartikels.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort op één van onze voorstellingen!
Bijkomende informatie over het stuk "God" door
regisseur Bert Vannieuwenhuyse
Het jaar 500 voor Christus. Twee Grieken willen dolgraag
meedoen aan het Theaterfestival van Athene. Maar er is
een serieus probleem: ze hebben nog geen einde voor hun
stuk. De kans dat ze met hun voorstelling de eerste prijs
wegkapen is bijzonder klein. Ze zitten met de handen in het
haar. Dan krijgen ze hulp uit onverwachte hoek. Uit meer
dan één hoek zelfs. Maar helpt die hulp hen wel vooruit? De
problemen worden alleen maar groter, complexer, dieper...
Wie o wie komt de boel redden? God?
GOD is een hilarisch absurde komedie die verrast van begin tot eind en die
voortdurend speelt met de vage grens tussen theater en werkelijkheid.
De auteur van dit geniale stuk is niemand minder dan de beroemde cineast WOODY
ALLEN, die bekend staat om zijn snedige en grappige oneliners. Bijvoorbeeld: "Als
God bestaat, dan geloof ik niet dat hij van kwade wil is. In 't slechtste geval kan je
zeggen dat hij een beetje onder zijn niveau presteert."
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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