
Het perfecte kader voor een 
onvergetelijke theaterervaring...

Theater Krakeel, Theater Hoger Streven en 
Theater de WAANzin vertonen elk al een 
aantal decennia een mooie staalkaart 
van wat het Gentse amateurtheater 
te bieden heeft. In seizoen 2009-2010 
bewezen zij dat ook een bundeling van 
hun krachten een kunstparel oplevert: 
de coproductie “De Goede Mens van 
Sezuan” van Bertolt Brecht bekroonde in 
juni een geslaagd seizoen.

Ook in dit seizoen worden de logistieke 
en artistieke mogelijkheden van de drie 
gezelschappen samen benut om tot een 
nieuwe coproductie te komen, “Kat op een 
heet zinken dak” van Tenessee Williams, 
gepland voor mei 2010. Daarnaast brengt 
elk gezelschap uiteraard nog steeds 
producties met eigen signatuur. 

In 2010-2011 laten we ons binnen het 
samenwerkingsverband bovendien 
leiden door de meesterlijke hand van 
Alan Ayckbourn. Drie Ayckbournstukken 
vormen de rode draad doorheen dit 
seizoen. Geen toeval dat gekozen werd 
voor een dergelijke omlijsting van het 
theaterseizoen: Ayckbourns thema’s 
van menselijke zwakheid, relationele 
miskleunen en komische misverstanden 
blinken uit in herkenbaarheid.

Met het Ayckbourn-abonnement kan 
u van deze 3 producties genieten 
voor slechts 22 euro. Dit abonnement 
kan bij elk van de drie verenigingen 
gereserveerd worden.Om nooit te 
vergeten

PROGRAMMATIE SEIZOEN
2010 - 2011

Theater de WAANZIN,
Theater Hoger Streven en 
Theater Krakeel coproduceren:

6 mei, 13 en 14 mei, 20 en 21 mei 
in Theater Krakeel

Kat op een heet zinken dak
van Tenessee Williams
Regie Nic Fruru 

Ergens in het zinderende zuiden van 
de VS heerst een verwachtingsvolle 
drukte in de villa van “Big Daddy”: de 
pater familias keert terug van een 
verblijf in het ziekenhuis. Zoon Brick 
was in een glorieus verleden een 
succesvolle sportman, maar om een 
nog onduidelijke reden zitten zowel zijn 
carrière als zijn privéleven in het slop. 
Waar hij en zijn vrouw Maggie een 
kinderloos én liefdeloos huwelijk leiden, 
is broer Cooper erin geslaagd een 
kroostrijk gezin te stichten. 

De hele familie komt uiteindelijk samen 
om Big Daddy’s 65ste verjaardag 
te vieren: het startschot voor een 
broeierige dag van familieconflicten.

A M A T E U R T H E A T E R  V L A A N D E R E N



Martino 
van Arne Sierens / Regie: Soetkin Vervaet

Ne Martino. En doet er maar veel tabasco op!
Herneming van deze succesvolle interpreta-
tie in het kader van het stadsfestival “Koorts”, 
op vrijdag 1 oktober in de Minardschouwburg.

Opgelet : reservatie uitsluitend via locatie Vooruit!

The New Electric Ballroom (2004)
Van Enda Walsh /Regie: Karen Vandevelde

Er gebeuren rare dingen. Buiten. Wat doen 
gebeurtenissen toch met mensen? Maar wat 
doen mensen met wat er gebeurt? Verhalen 

maken. Verhalen tot wapens maken. 

In Theater Krakeel op: 22 en 23 oktober 2010, 29 
en 30 oktober 2010 en 4, 5 en 6 november 2010

De Revisor (1835)
Van Nicolai Gogol / Regie: Luc Van Autreve 

Gebaseerd op een anekdote die naar verlu-
idt door Aleksandr Poesjkin aan Gogol werd 
verteld, is het een komedie over menselijke 
tekortkomingen, hebzucht, stompzinnigheid 
en politieke corruptie bij de machthebbers 
in het Rusland van de tsaren. De publicatie 

leidde tot grote deining en het stuk werd 
meermaals aangepast om het effectief 

opgevoerd te krijgen.

Te zien op : 11,12, 17, 18, 19, 24, 25 en 26 maart 2011

Tenzij anders aangegeven, vinden alle 
voorstellingen plaats in Theater Krakeel, 

Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge (vlakbij 
Merelbekestation), telkens om 20u15.

Reservaties via www.krakeel.be 
of tel. 0499/336943

Raadpleeg voor verdere info onze website.

Ons kent Ons

“Ons kent ons” is een flamboyante 
komedie over het reilen en zeilen van een 

amateurgezelschap dat “the beggars opera” 
repeteert.

De onderlinge intriges tussen de bonte bende 
zangers en spelers zorgen voor een waar 

toneel-in-het-toneel festijn.
Meer dan vijftien spelers en een schare 

enthousiaste medewerkers van Hoger Streven 
beloven u een onvergetelijke avond 

in een roetsjbaan van emoties, treurig en 
tragisch maar ook hilarisch en gek, té gek!

Dus,  bots uw bolhoed op, zet zilver in uw jurk! 
Lang leve het theater! lang leve de liefde! Ons 

kent ons!!!

Speeldata: 26, 27 november, 1, 3 
en 4 december 2010

Une Liaison Pornographique
Van Philippe Blasband
Regie Annick De Smet

 
Een gewone vrouw 

Een fantasie 
Een gewone man

Een ongewone liefde 

“Wat begon als een anonieme fantasie 
eindigt in een ongewoon liefdesverhaal van 

2 mensen die niet weten hoe ze moeten 
liefhebben.”

 
Speeldata: 1, 2, 6, 8, 9 april 2011

Alle voorstellingen vinden plaats in 
Centrum Reinaert, Reinaertstraat 28, 

9000 Gent, telkens om 20u00.

Reservatie via www.hogerstreven.cbj.net  
of bel 09/220 24 09.

de WAANzin wordt gesponsord door:

Sister of (herneming) 
van Lot Vekemans / Regie Roel de Trazegnies

Het verhaal van Ismene, zus van Antigone. 
Nominatie voor Beste Actrice en  

Prijs voor Beste Scenografie in FEATS 2010, 
Bad Homburg.

14/15/16 oktober OF 21/22/23 oktober 2010 
(nog te bepalen)

Verwarringen
van Alan Ayckbourn / Regie Joke Van Huffel

Eén van de populairste stukken van de 
“master of comedy”. In 5 eenakters worden 

de tragikomische verwarringen van het 
menselijk bestaan aaneengeregen. Met fris, 

jong talent in de hoofdrollen.

13/19/20/26/27 november 2010 
in Theater de WAANzin

4 en 5 december 2010 in Theater Krakeel

Om nooit te vergeten
van Alan Ayckbourn / Regie Marc Houtekier

Centrale punt van deze komedie is een 
verjaardagsfeestje van een duidelijk 

getroebleerde familie. Op een kunstige 
manier zapt Ayckbourn vooruit en achteruit 
in de tijd met één boodschap: de tijd om 

nooit te vergeten is nu.

12/18/19/25/26 februari 2011

Tenzij anders aangegeven, vinden alle 
voorstellingen plaats in Theater de WAANzin, 

Nieuwe Vaart 118, 9000 Gent, telkens om 20u30.

Reservaties via reservatie@dewaanzin.be 
OF 09 386 24 46 (na 19u)

Raadpleeg voor verdere info: 
www.dewaanzin.be


