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Beste Davidsfondsers,  

 

In deze uitnodiging stellen we u het tweede gedeelte voor van het toneelseizoen in de Plomblom.  

 

Toneel in de Plomblom 
Seizoen 2014 

 

De eerste voorstellingen die deel uitmaken van onze toneel-abonnementen in de Plomblom, konden 

rekenen op een goede belangstelling en waardering van de aanwezigen.  Ook voor de overblijvende 

voorstellingen hebben we telkens 16 plaatsen beschikbaar.  

 Een Trooster – Zaterdag 8 februari  om 20.30 uur  
Tragi-komische monoloog met Daan Hughaert, bekend van zijn rollen in Witse (Van Deun), Thuis 
(Eddy) en het vernieuwd Gents Volsktoneel.  
 
Een stuk over een clown, die maar één stelregel heeft in het leven : troost brengen, trooster zijn.  

 God van de slachting – Vrijdag 9 mei 2013  om 20.30 uur  
NTGent,  met Els Dottermans, Frank Focketeyn, An Miller en Oscar Van Rompay en in een regie van 
televisieregisseur Jan Eelen, bekend van ‘In de Gloria’ en ‘De Ronde’.  

 Odiel, de Queeste – Zaterdag 24 mei 2013 om 20.30 uur en Zondag 25 mei 2014 om 15.00 uur. 
Theatermakershuis de Queeste, met Tom Ternest. 

Een intiem portret, over echte flandriens, over de koers, over het leven van toen en nu, over 
opgroeien in oorlogstijden, over vechten om iets te bereiken en beseffen dat het heel snel kan 
veranderen. 

 
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. Nadien schrijf je het gepaste bedrag over op rek.nr 434-4168501-27  
van Davidsfonds Denderleeuw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We maken van de gelegenheid gebruik om jullie, ruim op tijd,  een zalig Kerstfeest en een prettig eindejaar 

te wensen.   

 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 102 
December 2013 

Noteer alvast onze eerste activiteit  van volgend jaar in uw agenda :  

 

Op zondag 19 januari om 10.30 uur nodigen we u uit voor een ‘Toast Literair’.  

Voor het literaire gedeelte is Willie Verhegghe onze speciale gast.  Aansluitend trakteren wij u 

op een Nieuwjaarstoast om het nieuwe jaar op een gepaste wijze in te zetten.  Meer daarover uiteraard in 

volgende uitnodiging.  
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