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“Drinken de goden Duvel” (Zaterdag 01/12/2018)
Comedytheater van de bovenste plank, in theater Cartouche (Edegem)

PROGRAMMA:
-

18u.30 – 20u.00: (Facultatief) diner in restaurant “Oud Edegem Foodbar”, Kontichstraat
29, 2650 Edegem.

-

20u.00: Vertrek naar theater Cartouche (Strijdersstraat 67, 2650 Edegem).

-

20u.15: Afspraak met de deelnemers die niet mee gaan eten (aan de ingang van theater
Cartouche).

-

20u.30 – 21u.30: Theaterstuk.
“Het verhaal speelt zich af in het café van een parochiecentrum in de stad. Op een mooie dag komt
Theo binnen. Niemand van de stamgasten kent hem maar één ding is onmiddellijk duidelijk: hij is
“zo zat als een kanon”! En iets anders wordt heel snel even duidelijk: “hij is zo zot als een
achterdeur”! Hij beweert namelijk bij hoog en bij laag dat hij God zelf is. ’t Is zo klaar als een klontje
dat hij uit een instelling is ontsnapt. En toch… alles wat hij zegt en doet maakt hem tot een
wandelend mysterie: zat, zot of God? Niemand die het op het laatst nog weet, en dat is precies de
bedoeling!”.

-

21u.30 - ….: een afsluitend drankje in het theater (facultatief).

INSCHRIJVING:
Inschrijven doe je door 12,00 € (leden) of 17,00 € (niet-leden) over te schrijven naar
rekeningnummer BE 65 3631 1331 1396 (BIC BBRUBEBB), op naam van “Soltero”, met
vermelding “ACT / Comedytheater / GSM-nummer / resto: ja (menukeuze) of nee”.
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UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:
Woensdag 21/11/2018
Belangrijk: recuperatie van het inschrijvingsgeld bij annulering na de inschrijvingsperiode is
mogelijk tot 2 dagen voor de activiteit (daarna niet meer). Een gedeelte van het programma
meedoen is niet mogelijk. Het avondeten en de eventuele drink achteraf zijn facultatief en
maken geen deel uit van de activiteit. Dank voor jullie begrip.

INBEGREPEN IN DE PRIJS:
Ticket voor voorstelling in theater “Cartouche”.

MENUKEUZE RESTAURANT:
- "Steak Robespierre" (23,50 euro);
- "Scampi Maison" (22,50 euro);
- "Chicken Tajine "Marrakesh"" (16,50 euro);
- "Veggie Spinazie - mango - feta" (15,00 euro).

AFSPRAAK
18u.30: ingang restaurant OF 20u.15: ingang theater “Cartouche”.

MEEBRENGEN
-

Niet speciaals, behalve misschien wat geld 😊.

-

(Uiteraard) een goed humeur!

VRAGEN?
Neem gerust contact op via GSM of e-mail (0474/700.288 of evertsmolders@hotmail.com).

