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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we u uit voor volgende activiteiten.

Musical “Kiss me Kate” - Donkmeer
Vrijdag 1 september 2017

Deze zomer neemt Festivaria ons mee naar het musicaltheater in Baltimore. Maak u klaar voor een
dolkomisch liefdesverhaal: iets tussen ‘Shakespeare in love’ en ‘Sex and the City’.
Fred en Lilli. Ooit gelukkig getrouwd, nu minder gelukkig gescheiden.
Het koppel speelt de hoofdrol in ‘De getemde feeks’, een operette naar het bekende toneelstuk
van Shakespeare. Al snel vallen ze uit hun rol en slingeren ze op scène subtiel verwijten naar
elkaars hoofd. Doe daar nog de gokverslaafde medeacteur Bill en z’n lieftallige Lois Lane bij en
het spel is compleet.
Lilli – alias de feeks – is de intriges meer dan beu. Ze dreigt ermee de show te verlaten. Maar
daar steken twee bandieten en bedrieger Bill een stokje voor. Lukt de list en blijft Lilli? Ontdekt
Fred de leugens van medespeler Bill? Kan er ooit nog liefde zijn tussen Fred en Lilli?
In de hoofdrollen zie je o.a. Goele De Raedt, Line Ellegiers en Jan Schepens.
Wij hebben 50 tickets gereserveerd voor de voorstelling van vrijdag 1 september.
De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 50 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.

Wijn proeven
Vrijdag 31 maart om 19.30 uur
Voor ons avondje ‘Wijn proeven’ kan je nog inschrijven. We hebben het aanvangsuur iets vervroegd.
De verdere informatie vind je op onze website.
Op een proefavond moet je de wijn niet noodzakelijk ‘drinken’, maar omdat we toch wel goede
wijnen serveren en de meesten het zonde vinden om die te deponeren in een spuwbak, hebben
enkele van onze bestuursleden zich als vrijwilliger opgegeven om u, na afloop, veilig naar huis te
brengen. Dit aanbod geldt binnen een straal van 5 kilometer.
Deelname aan deze avond kost 16 EUR. Om deel te nemen bel je zo snel mogelijk naar Frank & Els
De Saedeleer – Van Cauter op tel.nr 053/66.10.43. Daarna stort je het gepaste bedrag op
rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
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