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Beste Davidsfondsers,
De zomervakantie is nog maar halfweg, maar toch is het al tijd voor ons om jullie op de hoogte te brengen
van onze plannen voor het volgende werkjaar. We gaan dit jaar de toneeltoer op met niet minder dan 8
voorstellingen. De eerste opvoeringen stellen we nu al voor.

Toneel in de Plomblom
Seizoen 2013
Onze toneelexpert, Rudy Blom, heeft al 2 jaar een toneelstuk uitgekozen in de Plomblom in Ninove. We
kiezen dit jaar voor een ietwat andere aanpak. Om zeker te zijn dat we plaatsen hebben in het midden van
de zaal hebben we 16 abonnementen besteld. We hebben dus voor elk van de geplande voorstelling 16
plaatsen.


Trojaanse Helden - Vrijdag 4 oktober 2013 om 20.30 uur
Kollektief D&A, met Joren Seldeslachts, Thomas Van Caeneghem, Jonas Van Thielen, Stefan
Wellens en Dirk De Keyzer
Een stuk gebaseerd op de Ilias van Homeros



De diepte van het dal - Woensdag 16 oktober 2013 om 20 uur ,
met Dimitri Leue, Warre Borgmans, Antoon Offeciers, e.a.
Over de wondere wereld van de psyche



Olga - Donderdag 24 oktober 2013 om 20 uur
De Koe, met Natali Broods, Sien Eggers, Ans Van de Eede, Peter Van den Eede, Lucas Van den
Eynde en Michaël Vergauwen
Gebaseerd op en geïnspireerd door Tsjechov’s biografie.



Hunkerig - Donderdag 21 november 2013 om 20 uur
De Spelerij, met Peter De Graef, Toon van Bauwel en David Cantens
Opnieuw Tsjechov, gespeeld door drie potige acteurs



Verre vrienden - Zaterdag 14 december 2013 om 20.30 uur
’t Arsenaal & Theater Malpertuis, met Frank Dierens, Sophie Derijcke, Tom Ternest, Ikram Aoulad,
Janne Desmet en Junior Mthombeni
Een fatale ontmaskering van burgerlijke relaties. Een topper van Alan Ayckbourn

Een meer gedetailleerde beschrijving van de stukken is terug te vinden op de site van de Plomblom :
www.ninove.be/collections/640
De prijs voor een voorstelling bedraagt 12 EUR (ipv 14 EUR).
Om in te schrijven bel je naar 053/66.10.43 (Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter) of stuur je een
mailtje naar info@davidsfondsdenderleeuw.be. Je mag meerdere stukken uitkiezen. De eerste keuze is
gegarandeerd (zolang de voorraad strekt). Als er plaatsen overblijven worden deze vanaf 1 september
toegewezen. Nadien schrijf je het gepaste bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds
Denderleeuw.
Met vriendelijke zomergroeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

