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1919 – Een jaar van (on)vrede

Best of Baele

BOEKVOORSTELLING - 20 uur

THEATERVOORSTELLING - TRY-OUT - 20 uur

Johan Van Duyse

Het is veel gemakkelijker oorlog te voeren dan vrede te stichten.
(Clemenceau, president van Frankrijk)
Op 12 november 1918 gingen mensen, vluchtelingen, soldaten, verminkten,
niet over tot de orde van de dag die ze op 3 augustus 1914 hadden achtergelaten. Er was dan wel een wapenstilstand afgekondigd, en het daaropvolgende vredesverdrag betekende het definitieve einde van vier jaar krampachtig vechten, maar de wereld was niet meer dezelfde. Grenzen veranderden, volkeren kregen of verloren hun autonomie, keizers werden
afgezet, verbannen, vermoord en
revoluties braken uit. De wereld
bleef in brand staan.
In dit boek vertelt Stekenaar
Johan Van Duyse over de impact
van de grote beslissingen op het
leven van de kleine man. Hij heeft
het over de vrede van Versailles,
over de Belgische hoop om het
grondgebied uit te breiden, en
over het revolutionaire klimaat dat
in 1918-1919 heerste. Maar het
gaat ook over meningsverschillen
die de kop opstaken. De wereld
anno 1919 was er niet eenvoudiger op geworden.

Prijs: gratis

Walter Baele

Rode vod, laatste kilometer! Na 15 soloshows en 1000-den optredens voert
Walter Baele nog één keer zijn bekende typetjes op. Martin Rigolle, Wito,
Jürgen, … het vaste peloton personages rijdt in ‘Best of Baele’ een finale
ereronde alvorens de diepvries in te duiken.
Een collage met de allerleukste sketches van
1986 tot 2019. Neem plaats in de eretribune
en breng nog één keer een eresaluut
aan deze bonte vogels. Een laatste
keer overvliegen en dan …
verdwijnen met de noorderzon.
Mis dit uniek natuurverschijnsel niet!
Walter Baele is een man van
duizend-en-één gezichten.
Als acteur gaf hij op
televisie gestalte aan een
bonte stoet personages:
het kranige oudje Rosa, de
Backeljau-buurman Marcel De
Neudt, de vele imitaties in
het populaire programma ‘Tegen de Sterren
Op’ waaronder Koning Filip, Willy Naessens of
Charles Michel. De kinderen kennen hem vooral als de actieve spring-in-’t
veld Van Leemhuyzen. En in zijn shows zijn Martin Rigolle (uit Zwijnaarde) en
Wito (de groene jongen) dé grote publiekslievelingen.
Met zijn mimiek en timing creëert ‘de man van 1001 typetjes’ in enkele
seconden tijd een nieuwe fantasiewereld.
Prijs: 14 euro

Wist je dit al over Walter?

vrijdag 27 september 2019

Niet schieten

FILMVOORSTELLING - 20 uur
Walter studeerde Latijn-Grieks aan het
Heilig Hartcollege maar hij hield niet van
de schoolbanken. “Vreselijk vond ik dat,
“Voor
over die boeken gebogen zitten. Ik had
mijn eerste
geen zittend gat. In het laatste jaar bezaalshow zocht ik een
gon ik plots karikaturen te tekenen en
fotograaf. Pascale werd mij
ook mensen na te doen, leerkrachten
aangeraden, dus ik zocht haar op
vooral. En dat bleek goed aan te
voor een fotosessie. De vonk sprong
slaan.”
meteen over en het duurde geen weken
of we hadden al trouwplannen. We ontmoetten elkaar begin augustus 1988
en eind oktober waren we gehuwd.
Veel mensen verklaarden ons gek,
anderen dachten dat het
een grap was.”
Walter Baele zit vaak het langst in
de schminkstoel. Denk maar aan zijn
geniale transformatie naar Greet De
Keyser. “Soms zit hij al gauw een uur bij
de grime. Dat is niet altijd fijn, maar
het moet. Al is het niet iedereen gegeven. Sommige collega’s hebben
minder geduld.”

• Het Wekelijks Nieuws Waregem - 22 februari 2019
• Story - 14 maart 2017
• Het Belang van Limburg - 18 februari 2017
• Gazet van Antwerpen/Kempen - 9 maart 2012

Zijn sportieve verleden oogt
alvast indrukwekkend. De jonge
Walter Baele flirtte op de 400m zelfs
met de Belgische (sub)top. Hij liep 48
seconden op de 400m en maakte deel
uit van een aflossingsploeg die Belgisch
kampioen werd. Toegegeven: hij kreeg
deze kans omdat er veel afwezigen
waren. Borlée-niveau, dat was
Walter nooit.

Bij de laatste aanslag van de ‘Bende van Nijvel’ op het warenhuis Delhaize in
Aalst op 9 november 1985 ziet de negenjarige David Van De Steen hoe zijn
ouders en zus voor zijn ogen worden neergeschoten. Hijzelf blijft zwaargewond en verweesd achter. De grootouders Albert en Metje vangen hun
kleinzoon op en hebben de loodzware opdracht om ondanks het grote verlies
en verdriet, en vele onbeantwoorde vragen, hun kleinzoon een toekomst te
bieden.
Thema: drama
Regie: Stijn Coninx - België
Acteurs: Jan Decleir, Viviane de Muynck, Louis Talpe, Jonas Van Geel, ...
Speelduur: 140 minuten

Prijs: 4 euro

vrijdag 4 oktober 2019

Wist je dit al over Tom?

Ladies Night: Tom Helsen

MUZIEKVOORSTELLING - ONTVANGST: 19 uur - START: 20 uur
Tom Helsen, de Leuvense bard en singer-songwriter, presenteert ‘Ladies
Night’. Een avond met lekkere hapjes, een glaasje bubbels en live muziek,
alleen voor vrouwen! We ontvangen je graag vanaf 19 uur, de voorstelling
start om 20 uur.
Het belooft een buitengewone en bijzondere nieuwe voorstelling te worden,
want er zijn uitsluitend -al dan niet gillende- vrouwen toegelaten. Mannen
worden vriendelijk verzocht thuis te blijven of mannendingen te doen zodat
vrouwlief van een avondje quality time onder ‘Ladies’ kan genieten.
Tom Helsen komt alleen, hij begeleidt zichzelf op piano en gitaar. Hij zal zijn
vrouwenpubliek tijdens dit intiem en eerlijk concert verwennen met een
selectie van zijn allermooiste, breekbaarste songs. Zowel oud en nieuw werk
passeren de revue. Ook neemt hij de tijd om met de nodige humor en intensiteit anekdotes te vertellen. Het zal niemand onberoerd laten.
Mannen, zoek je een origineel cadeau voor je lief, echtgenote, vriendin,
moeder, zus of schoonmoeder? Verras haar dan een keer écht en boek een
theaterticket voor de ‘Ladies Night’ van en met Tom Helsen. Je zal gegarandeerd goed ‘scoren’.

Prijs: 18 euro

“Als muzikant leef ik anders dan
andere mensen en heb ik de luxe om elke
ochtend een uur lang te ontbijten met
een eitje en versgeperst fruitsap. Dat doe
“Ik doe wat
ik al jaren met filmpjes van Oscaruitik graag doe.
reikingen op de achtergrond, van de
Ik heb geen last van
jaren zestig tot nu. Ik hou van de emowerkrelaties, van collega’s,
tie, dat je met hard werken en talent
van lastige bazen. Wat niet wil
ergens kunt komen, en van de
zeggen dat ik luier. Een huiskamerhumor en de speeches.”
concert kost me ‘maar’ twee uur tijd.
Maar die twee uur sta ik in het middelpunt van de belangstelling. Mensen
slorpen je leeg. Na een volledig concert ben ik compleet kapot.”
“Mijn ouders zijn zowat
de meest amuzikale mensen
die je je kunt voorstellen. Maar ze
hadden wel door dat ik schoon kon
zingen, dus hebben ze me naar de muziekschool gestuurd om klassieke piano
te volgen. Geloof het of niet, maar ik
“Ik ben extreem hoogbleek een natuurtalent. Ik kon in één
sensitief
en zie veel details
jaar waar anderen drie jaar over
die
anderen
niet
opmerken, zoals
deden. Alleen, ik vond skatevormen
in
wolkenformaties.
Het
boarden veel cooler, dus ik
gebeurt
dat
ik
mijn
auto
aan
de
kant
zet
ben ermee gestopt.”
voor een waanzinnige lucht met roze of
paarse kleuren. Ik weet dat die momenten bijzonder snel voorbij kunnen gaan,
soms zie je er anderhalve minuut later
alweer niks meer van.”

• De Standaard, 11 mei 2019
• HLN + - 9 november 2018
• De Morgen, 14 augustus 2010

zaterdag 5 oktober 2019

Lezing Buitenbeentjes –
Wie gelooft er die reporters nog?
Luc Haekens
LEZING - 20 uur

In een Ideale Wereld twijfelen we nooit aan de media en geloven we alles wat
kranten, radio en televisie ons vertellen. Maar helaas is de wereld lang niet
ideaal, en hebben we redenen genoeg om te twijfelen of alles wat we horen
en lezen wel waar is.
Luc Haekens weet als geen ander hoe de media de waarheid kunnen manipuleren, hoe mensen alles geloven wat die media hen voorschotelen. Dat de
aarde plat is bijvoorbeeld, en Donald Trump een zwarte huid heeft. Hij vertelt
er je alles over, en omdat je hem anders niet gelooft, brengt hij een paar
hilarische filmpjes mee.

Prijs: gratis

vrijdag 18 oktober 2019

Summer 1993

FILMVOORSTELLING - 20 uur
De zesjarige Frida kijkt in stilte toe als de laatste objecten van het appartement
van haar overleden moeder worden geplaatst in dozen. Haar vrienden volgen
haar auto te voet en wuiven haar vaarwel. Hoewel de familie van haar oom haar
met open armen verwelkomt, is het slechts zeer langzaam dat Frida begint te
wennen aan haar nieuwe thuis op het platteland, ver weg van haar geboortestad Barcelona. Momenten van jeugdige uitbundigheid wijken voor peinzende
onthechting. ’s Nachts bidt Frida voor haar moeder die ze vreselijk mist, terwijl
ze in de loop van de dag pogingen onderneemt om haar plaats in het nieuwe
leven te vinden.
Thema: drama
Regie: Carla Simon Pipó - Spanje
Acteurs: David Verdaguer, Bruni Cusí, Laia Artigas, ...
Speelduur: 96 minuten

Prijs: 4 euro

vrijdag 25 oktober 2019

Barbara Dex

In een notendop

woensdag 30 oktober 2019

De Smurfen
en het Verloren Dorp

MUZIEKVOORSTELLING - 20 uur

FILMVOORSTELLING - 14 uur

Ook al dacht Barbara Dex als dochter van een zingende vader in het begin van
de jaren 90 niet meteen aan een eigen zangcarrière, toch staat ze ondertussen al
25 jaar aan de Vlaamse top. Ze onderscheidt zich niet alleen door haar prachtige
stem, maar ook door een verscheidenheid aan muziekstijlen en samenwerkingen. Dat bewijzen haar elf albums met daarop Nederlandstalige en
Engelstalige liedjes, gospelnummers en een greep stevige countryrock, steeds
gezongen met overtuiging en met veel aandacht voor een goede song.

Op een dag vindt Smurfin een mysterieuze landkaart die het Verloren Dorp
als eindbestemming heeft. Ze trommelt haar vrienden Brilsmurf, Klungelsmurf
en Potige Smurf op en ze trekken op avontuur door het Magische Bos vol
wonderlijke wezens om het Verloren Dorp te ontdekken. Maar dit moet vooruit gaan want hun aartsvijand Gargamel zit hen op de hielen. Op hun reis vol
actie en gevaar zetten de Smurfen koers naar de grootste ontdekking in de
geschiedenis van de Smurfheid.

Barbara Dex overloopt in deze voorstelling haar carrière die in 1993 startte met
het Eurovisiesongfestivallied ‘Iemand als jij’. Ze staat stil bij haar 11 albums
waarvoor ze zich liet omringen met vaak verrassende nationale en internationale
persoonlijkheden (Johnny Logan, Buscemi,
Tom Helsen, Jamie Lane -de ex-drummer van
10cc en Tina Turner-, The Tennessee
Gospel Society Singers, …). Ongetwijfeld
kruipt ze in de huid van haar grote idool
Dolly Parton en zal ze een ode brengen
aan Yasmine en Bobbejaan
Schoepen. En wie weet haalt ze
de Windkracht 10-titelsong nog
eens uit de vergetelheid of
verrast ze je op een musicallied of een ontroerende
gospelsong ...

Leeftijd: alle leeftijden
Thema: Animatie
Regie: Kelly Absury
Speelduur: 86 minuten

Barbara Dex zingt uit haar
songbook. Jo Mahieu begeleidt magistraal op gitaar.

Prijs: 20 euro

Prijs: 2 euro

vrijdag 8 november 2019

Blauwboek

Peter Holvoet-Hanssen en Mauro
MUZIEK- EN THEATERVOORSTELLING - 20 uur

Een laatste kans om dit nu al legendarisch duo aan het werk te zien!
Van Debuutprijs tot Cultuur- en Arkprijs: (ex-stads)dichter en onnavolgbaar
troubadour Peter Holvoet-Hanssen rammelt als de Iggy Pop van de Nederlandstalige poëzie opnieuw en als nooit tevoren aan de kettingen van de taal.
Zingend en klingend evoceert hij zijn poëtisch testament Blauwboek.
Gedichten voor de grote reuzin (Polis). Licht en donker, betovering en verstilling, humor en tragiek gaan hand in hand.
Hand in hand? Hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is uitgegroeid tot een niets
ontziende reus. Daarom schiet Mauro Pawlowski, zelf poëet, ter hulp.
De legendarische gitarist verklankt als geen ander deze dreiging. Mauro
onderzoekt mee de kracht van het geluid én het woord. Samen gaan ze de
reus tegemoet, enkel gewapend met betoverende klanken en verzen. Kunnen
zij ‘Goleman’, verbaasd, heel even tot stilstand brengen? Of gaan zij zingend
en spelend ten onder?

vrijdag 15 november 2019

Den Skyldige

FILMVOORSTELLING - 20 uur
In afwachting van een rechtszaak omtrent zijn handelen bij een incident, is
politieagent Asger uit zijn functie ontheven en gedwongen om te werken bij
de alarmcentrale. Hij beantwoordt een noodoproep van een verwarde vrouw
die vermoedelijk slachtoffer is van een ontvoering. Met de telefoon als enig
hulpmiddel begint Asger aan een race tegen de klok om de vrouw op te
sporen.
Thema: thriller
Regie: Gustav Möller - Denemarken
Acteurs: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, ...
Speelduur: 85 minuten

Een intense, unieke happening die velen van de sokken blaast.

Prijs: 16 euro

Prijs: 4 euro

zaterdag 16 november 2019

Le nouveau

FILMVOORSTELLING - 17 uur
Je bent nieuw in een school en je moet een plaats vinden in de groep, Benoît
weet er alles over. Wil hij cool en populair zijn? Of wil hij liever omgaan met
de nerds waar je heel veel plezier mee kan maken? Het is niet altijd gemakkelijk om te ontdekken wie je echte vrienden zijn. Tijdens de zoektocht is er
ook nog eens de aandacht van de wondermooie Johanna, die Benoît af en toe
van de wijs brengt.
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Thema: Comedy
Regie: Rudi Rosenberg
Speelduur: 81 minuten

Prijs: 2 euro

vrijdag 22 november 2019

The Return Of The Comeback
Kamagurka & Herr Seele

THEATERVOORSTELLING - TRY-OUT - 20 uur
80 jaar Kamagurka & Herr Seele!
Al veertig jaar zijn Kamagurka en Herr Seele vrienden. Ze staken samen
iconische tv-programma’s in elkaar, creëerden samen kunst en tot op vandaag
maken ze samen de strips van Cowboy Henk.
16 jaar geleden stonden ze samen op de planken als theatermakers.
Het werd een vrolijk en creatief weerzien op de scène.
Zowel voor Kamagurka en Herr Seele als voor het publiek.
Na 16 jaar zijn Kamagurka en Herr Seele klaar om Vlaanderen opnieuw te
veroveren met ‘The Return of the Comeback’. Het belooft niets minder te worden dan een hoogtepunt uit hun absurdistische
oeuvre – een discipline die ze als niemand anders in
Vlaanderen beheersen en geperfectioneerd
hebben.

Prijs: 18 euro

vrijdag 29 november 2019

For Those About To Rock:
I Salute You
Stijn Van de Voorde

VOORSTELLING - TRY-OUT - 20 uur
In 2020 werkt Stijn Van de Voorde precies 20 jaar voor Studio Brussel. Op
twee decennia tijd leert een mens iets bij over ‘muziek’, in de breedste
betekenis van het woord.
Geven wereldsterren écht om hun fans?
Wat gebeurt er écht in de backstage van een festival?
Waarom gaan sommige bands lang mee (en anderen niet)?
Is het een goed idee om jouw helden te ontmoeten?
Wat is feit en wat is fictie?
En vooral …

vrijdag 6 december 2019

The Place

FILMVOORSTELLING - 20 uur
Een mysterieuze man zit dag in dag uit aan een tafeltje in de bar The Place.
Hier ontvangt hij zijn ‘klanten’, die hem vragen hun soms onmogelijke wensen te realiseren. Een mooier uiterlijk, een kind genezen, weer kunnen zien,
God hervinden...de zwijgzame man ontvangt de meest uiteenlopende verzoeken. In ruil voor zijn hulp vraagt hij deze mensen iets voor hem terug te
doen. Wanhopig in hun zoektocht naar hervonden geluk zijn zij soms bereid
een hoge (morele) prijs te betalen. Hoeveel hebben ze er daadwerkelijk voor
over om hun wensen uit te laten komen.
Thema: komedie/drama
Regie: Paolo Genovese - Italië
Acteurs: Valerio Mastandrea, Marc Giallini, Alessandro Borghi, ...
Speelduur: 105 minuten

Waarom is de muziekwereld de interessantste wereld om in rond te dwalen?
Een voorstelling met straffe muziek, exclusieve beelden en mooie (en minder
mooie) verhalen over grote (en minder grote) muzikale helden.

Prijs: 10 euro

Prijs: 4 euro

vrijdag 13 december 2019

Heen en terug

Hoe koop je tickets?

Tim Oelbrandt

THEATERVOORSTELLING - 20 uur
Laat je meevoeren in een absurde wereld van magie en het onderbewustzijn.
Is het echt of zijn het trucen van de foor? Dat mag je zelf uitmaken. ‘Heen en
terug’ wordt een waanzinnige avond, vol humor en geniale hersenspinsels.
Dit magisch theater lijkt in niets op een goochelshow. Tim Oelbrandt gaat op
verkenning in de negentiende eeuw, de victoriaanse periode van hypnose,
waarzeggerij en spiritisme. ‘Heen en terug’ is een bezwerende seance waarin
gedachten en veronderstellingen overhoopgehaald worden. Een psychologische trip om u tegen te zeggen.
Naast zijn theaterwerk in binnen- en buitenland bedenkt Tim ook goocheltechnieken voor het tv-programma Nicholas. Hij won de Grand Prix op het
Open Nederlands Kampioenschap Goochelen 2017.
“Of hij een meester in de magie of een charmante charlatan is, laat hij geniepig in het midden (…) Ook fijn hoe Oelbrandt zijn magie met poëzie, comedy
en fascinerende feiten mengt.”
(Gazet van Antwerpen)
“Every inch a gentleman.”
(De Standaard)
Spel en concept:
Tim Oelbrandt
Spel- en tekstcoach:
Dimitri Duquennoy
Coproductie: Villanella

De officiële ticketverkoop voor het najaar van 2019 start op
maandag 19 augustus 2019 om 8.45 uur.
Tickets kan je bestellen via de webshop, aan het loket van dienst
Cultuur, via mail of telefonisch. Aan het loket betaal je cash of met
bancontact.
Vóór deze datum kunnen er geen reservaties gemaakt worden.
Onze webshop is zonder enige twijfel de snelste manier om te
reserveren. Registreer je alvast eens op voorhand om problemen bij
het inloggen te vermijden.
Ondervind je moeilijkheden of lukt het je niet om aan te melden?
Neem contact op met ons via T 03 790 03 71 of
E cultuur@stekene.be. We helpen je graag verder.
Er zijn geen genummerde plaatsen.
Het aantal tickets dat je online kan reserveren per klant is onbeperkt. Let op: voor de jeugdvoorstellingen en -films zijn er enkel
tickets beschikbaar voor kinderen.

EN DAN NU … STAP VOOR STAP!
Prijs: 13 euro

Hoe log je in?
Op www.stekene.be klik je op ‘webwinkel‘.
Kies daarna voor ‘tickets Amelberga‘.

Woon je in Stekene?

Hoe reserveer je tickets?

De gemeente heeft al een gebruikersaccount voor je aangemaakt. Meld je
aan met je rijksregisternummer. Geef dit nummer in als gebruikersnaam én
als wachtwoord, tenzij je je wachtwoord al eens eerder hebt aangepast.

•
•
•

Tip: Je vindt je rijksregisternummer
op je ID-kaart. Geef enkel de elf
cijfers in, zonder spaties of tekens.
Is dit de eerste keer dat je je aanmeldt? Dan krijg je een overzicht
van al je gezinsleden. Vul bij elke
persoon een mailadres en telefoonnummer in, dan pas kan je verder
met je reservering.
Woon je niet in Stekene?
Je bent al klant: indien je al een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaakte,
kan je deze opnieuw gebruiken.
Je bent een nieuwe klant: Vul het aanvraagformulier voor particulieren in.
Binnen de twee werkdagen ontvang je van de gemeente een gebruikersnaam
en wachtwoord. Hiermee krijg je toegang tot het activiteitenloket.

Tickets reserveren

•
•
•
•
•
•



•
•
•
•
•
•

Klik op TICKETS.
Selecteer de juiste activiteit.
Klik op de knop TICKETS BESTELLEN om jouw tickets
te reserveren.
Kies het gewenste aantal tickets.
Klik op DOORGAAN.
Je ziet nu een overzicht van alle tickets in je winkelmandje.
Heb je opmerkingen, kan je dit hier vermelden.
Klik op DOORGAAN.
Bevestig je plaatsen door te klikken op PLAATS IN WINKELWAGEN.
Hier heb je drie opties:
Klik op de knop VERDER WINKELEN om nog andere tickets
te reserveren. Herhaal deze stap zo vaak als nodig voor jouw
reservatie.
Is je bestelling klaar, kies dan DOORGAAN om af te rekenen.
Teveel tickets gereserveerd? Via het kruisje verwijder je tickets uit
je winkelmandje.
Als je alle tickets hebt besteld, klik je op DOORGAAN.
Controleer nog even je gegevens en blik op VOLGENDE.
Kies de betaalwijze: ONLINE BETALEN MET INGENICO.
Je komt nu op de betaalpagina van Ingenico.
Vul je kaartnummer in en volg de instructies op het scherm.
Je reservatie is nu definitief.
Je ontvangt een mail met een link naar je tickets.
Print ze thuis af of laat ze op de avond van de voorstelling zien
via je smartphone.

Na het inloggen kan je tickets reserveren.
Alle voorstellingen staan chronologisch opgelijst.
Algemeen kan je op deze pagina drie dingen doen:
•
Op zoek naar een specifieke activiteit?
Dan hoef je de hele lijst niet te overlopen.
Typ in onze zoekbalk een (deel van een) titel of
uitvoerder en kom meteen op de juiste pagina terecht.
•
Klik op de juiste activiteit om jouw tickets te reserveren.
•
Klik op je winkelwagen om een overzicht
te krijgen van je gereserveerde tickets.

Overzicht van je tickets
Het overzicht van je tickets vind je
onder
‘mijn profiel’ en ‘historiek en
overzichten’. Kies daar voor ‘mijn
tickets’.

ALGEMENE INFORMATIE
Waar?

Amelberga
Polenlaan 46
9190 Stekene
Info en reservatie

www.stekene.be
dienst Cultuur
Stadionstraat 2 in Stekene
T 03 790 03 71

E cultuur@stekene.be

CULTUURCAFÉ!
Deuren gaan open 45 minuten voor aanvang van de voorstelling, uitgezonderd de Ladies Night en de jeugdvoorstellingen (20 minuten voor aanvang).
Na elke voorstelling, met uitzondering van de jeugdvoorstellingen, kan je in
het cultuurcafé nog gezellig napraten.

INSCHRIJVINGEN
De ticketverkoop start op maandag 19 augustus 2019 om 8.45 uur.
Wachtlijst

Het aantal plaatsen per voorstelling is beperkt tot 100.
Voor elke uitverkochte voorstelling leggen we een wachtlijst aan.
Indien er plaatsen vrijkomen, word je door ons gecontacteerd.

