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Beste Davidsfondsers,
Naar tweejaarlijkse gewoonte sluiten we ons werkjaar af met het muzikale openluchtspektakel op het
Donkmeer. Op het programma staat dit jaar

The Wizard van Oz
30 augustus 2013
Het verhaal van de Wizard van Oz is misschien niet zo goed gekend. Het leent zich echter uitstekend
voor een ‘fantastische’ bewerking met alweer tal van visuele effecten en het prachtige kader van het
Donkmeer op de achtergrond.
Dorothy woont bij haar oom en tante op een
boerderij in Kansas. Als een gemene buurvrouw
haar hondje Toto wil meenemen, besluit Dorothy
met Toto te vluchten, maar komen ze door een
orkaan in een sprookjeswereld terecht. Een
wereld die wordt geregeerd door heksen en een
tovenaar. Door haar komst doodt Dorothy per
ongeluk één van de slechte heksen : de ‘wicked
witch of the east’. Een daad waardoor ze zich de woede van de ‘wicked witch of the west’ op de hals haalt.
In haar zoektocht naar een manier om thuis te komen, krijgt Dorothy hulp van Glinda, de goede ‘witch of the
north’. Zij stuurt Dorothy over de ‘yellow brick road’ naar de tovenaar van Oz, die haar kan helpen om de
weg naar huis terug te vinden. Onderweg wordt ze vriend met de vogelverschrikker, de blikken man en de
leeuw. Met z’n vieren gaan ze op zoek naar de tovenaar en belanden ze in Emerald City, de woonplaats van de
tovenaar van Oz…

Het wordt een avontuurlijke trip. Laat je meenemen over de regenboog, naar de wondermooie wereld
van Oz.
Wij hebben 50 tickets gereserveerd voor de voorstelling van vrijdag 30 augustus.
De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 44 EUR. Wie wenst mee te gaan, belt zo snel
mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (tel. 053/66.10.43) en schrijft daarna het
passende bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
De voorstelling begint om 21 uur. We vertrekken met de bus op de parking van de Stadionlaan om
19.30 uur.

We beginnen ook de aftelling voor onze reizen naar Oxford.
Wie meegaat dient het saldo te betalen voor 15 april. We zullen hiervoor
een aparte e-mail sturen naar de deelnemers.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

