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DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG en MAANDAG OM 20u15                                              

ZONDAG OM 15u 

 

WIJ SAMEN 
  auteur: David STEVENS 

van 24 september tot en met 24 oktober 2021 

regie: Denise DAEMS † coaching: Theo VAN BAARLE 

cast: Frank DE KAEY, Thomas VAN GOETHEM                                                         

Frédéric CELINI en Annik PAUWELS  
 

22 jaar na de creatie, 11 jaar na de laatste herneming en 1,5 jaar na de 

verplichte afgelasting,  brengen we toch opnieuw deze prachtige komedie over 

de vriendschap tussen een vader en zoon. Een vriendschap die niet kapot                 

te krijgen is, wie of wat er ook probeert tussen te komen. 

Deze succesvoorstelling heeft nog niemand onberoerd gelaten  

 
 

IN DE DUINHALM 
  auteur en regie: Jeroen MAES 

van 19 november tot en met 19 december 2021  

cast: Linda DE RIDDER, Chris MATHIEU, Gerdy SWENNEN                                           

Door VAN BOECKEL en Marc VERBRUGGEN  

Ronny en Fabienne openen hun nieuwe Bed & Breakfast  'In de Duinhalm'                                  
en ontvangen de eerste gasten. Nu ja, gasten, er is eigenlijk slechts één reservatie:        

een Duitse toerist. Ronny is vastberaden om van hun zaak een succes te maken,      
terwijl Fabienne zich vooral bezighoudt met de 'Feng Shui' van de ruimte.                                                         

De zenuwachtigheid neemt enorm toe als er een recensente verschijnt van een 
belangrijke toeristische website. Ronny wil  indruk maken en schakelt                                        

hun poetsvrouw 'Krista' in. Maar of dat nu zo verstandig was ....                                 
Lachen verzekerd met deze dolle komedie van Jeroen Maes!!! 

 

NONDEDJU!                                                                                    
auteur: Jack STAAL – regie Frank DE KAEY                                                                                                                       

van 14 januari tot en met 13 februari 2022                                                                                  

met Martine DE JAGER, Liliane DOREKENS, Daphne PAELINCK, Daisy THYS         

Liv VAN AELST, Dorothy WUYTS, RON CORNET en Mathias DANEELS                                                  

Binnen de kloostermuren verloopt alles niet altijd zoals wij het wel vermoeden. 

En niet alle nonnen zijn even lief voor elkaar zoals de bisschop wel zou willen. 

Als er ook nog een onverwachte zwangerschap haar intrede maakt in                 

de gemeenschap, is het hek helemaal van de dam. Jack Staal weet als geen 

ander uw lachspieren onder hoogspanning te zetten in deze nieuwe komedie!  

LIEFDE IS… 
  auteur: Flavia COSTE – regie Theo VAN BAARLE 

van 04 maart tot en met 03 april 2022 

cast: Anne Mie GILS, Frank DE KAEY en Christian CELINI  
 

Na teveel jaren ploeteren in een saai huwelijk, willen Charlotte en Tim terug 

vuur in huis brengen. Ze roepen hiervoor de raad in van de schrijver van         

een liefdesrubriek die toevallig net boven hen woont. De sessie die volgt, krijgt     

een staartje als blijkt dat ook hij er een bizar liefdesleven op nahoudt.                       

De opvolger van ‘Liever geen Geld’ is weer een schot in de roos! 
 

 

 

ZADELPIJN 
auteur: Wiske Sterringa - bewerking en regie: Ron CORNET 

van 13 mei tot en met 12 juni 2022 

Maike BOERDAM, Ann DE WINNE, Anne Mie GILS,                                              

Annik PAUWELS, Daisy THYS en Sandrine VAN HANDENHOVEN                  

Zes vriendinnen beklimmen jaarlijks de heuvels van de Sancerre met de fiets. 

Hun vertrouwen krijgt af en toe flinke klappen maar gelukkig winnen dankzij  

‘le petit ballon de vin blanc’, de vriendschap en de humor altijd weer! 

 Onze musicalsterren vergasten U eveneens op een fantastische                   

bloemlezing van onvergetelijke Franse chansons!                                                   

Een seizoenafsluiter die U zeker niet mag missen!!!!  

 



ABONNEMENTSAANVRAAG EWT-THEATER 

Naam:  …………………………………………………………………………………………………………………….….                             

Voornaam: ………………………………………..……………………………………………………………………….                   

Straat:  ………………………………………………………………………….…………….……nr …………………….                                   

Postcode ………………………….. Gemeente ……………………………………………………………………..                                

Telefoon …………………………………………………………………                       

email ………………………………………………………….……………………………………………………………… 

             aantal                   aantal       aantal                                                         aantal 

  ABO              VIP ABO                     KEUZE ABO         STUDENT/BIG-ABO (€ 65)                                                                                                                                                        

 

Dag aankruisen aub: 

DONDERDAG                   ANDERE DAG                                                                                                                                     

€ 95                                    € 100                                                                                                                                        

VIP € 145       VIP € 150           

TOTALE PRIJS: ..................................... € 

Data van uw keuze aankruisen aub: 

1. WIJ SAMEN                                 

                                                                                   

          zat 25 sep         zon 26 sep                             

don 30 sep     vrij 01 okt   zat 02 okt        zon 03 okt                            

don 07 okt      vrij 08 okt   zat 09 okt        zon 10 okt                                                                                     

don 14 okt      vrij 15 okt     zat 16 okt             zon 17 okt             maan 18 okt         don on 

don 21 okt      vrij 22 okt   zat 23 okt        zon 24 okt                                          

 don        

 

 

2. IN DE DUINHALM                                                                             

                                                                    

                        zat 20 nov                               zon 21 nov                                                   

don 25 nov   vrij 26 nov                                       zat 27 nov                zon 28 nov                          

don 02 dec   vrij 03 dec   zat 04 dec               zon 05 dec                  don 

don 09 dec                       vrij 10 dec   zat 11 dec        zon 12 dec               maan 13 dec                                          

don 16 dec             vrij 17 dec   zat 18 dec        zon 19 dec                                          

3. NONDEDJU!                                           
                     zat 15 jan                           zon 16 jan                                   

don 20 jan       vrij 21 jan   zat 22 jan         zon 23 jan                      

don 27 jan       vrij 28 jan   zat 29 jan         zon 30 jan                       

don 03 feb       vrij 04 feb   zat 05 feb        zon 06 feb  maan 07 feb                                      

don 10 feb                          zat 12 feb        zon 13 feb      

 

                                                                                       

     

4. LIEFDE IS…                    

                                                       zon 06 maa                                                    

don 10 maa      vrij 11 maa   zat 12 maa        zon 13 maa                      

don 17 maa      vrij 18 maa   zat 19 maa        zon 20 maa                      

don 24 maa      vrij 25 maa   zat 26 maa        zon 27 maa  maan 28 maa   

don 31 maa           vrij 01 apr   zat 02 apr        zon 03 apr                                . 

 

 

5. ZADELPIJN                                                         

           zat 14 mei        zon 15 mei                                         

don 19 mei       vrij 20 mei   zat 21 mei        zon 22 mei                                             

don 26 mei       vrij 27 mei   zat 28 mei        zon 29 mei                                               

don 02 juni       vrij 03 juni   zat 04 juni        zon 05 juni  maan 06 juni                                     

don 09 juni       vrij 10 juni   zat 11 juni        zon 12 juni   

   

SPECIFIEKE VRAGEN IVM STOELKEUZE (in de mate van het mogelijke) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VIP-ABONNEMENT =  Zitplaats + programmaboekje + vestiaire + voorbehouden tafel tijdens de pauze  

                     + 2 consumpties naar keuze (voor elke productie) 

Abonnementen worden vanaf 1 JUNI genoteerd. Vrije ticketverkoop start op 1 JULI. Opties voor groepen 

worden ook vanaf 1 JULI genoteerd. 

4 abonnementen of meer moeten op voorhand betaald worden (vanaf augustus). Nadat het abonnement is 

uitgereikt  zal voor elke wijziging een administratiekost van € 5 worden aangerekend.  

Gelieve dit formulier volledig ingevuld af te geven aan de kassa of op de burelen. U kunt het ook versturen naar 

EWT-Theater, Hertstraat 2, 2100 Deurne of mailen naar info@ewt.be 


