
door Stany Crets in een regie van Roel Vanderstukken

‘Oud Papier’ brengt het verhaal van Raymond en Rachel. Samen met ‘hun’ 
huisvriend Lucien vormen zij een ogenschijnlijk rustige ‘ménage à trois’. Ze zijn 
immers als oud papier aan elkaar vast geklit... tot een ‘uit het niets’ opgedoken 
doodsbrief en een oud dagboek roet in het eten gooien. Blijkt dat ze allang 
gevangen zitten tussen een onverteerd verleden met halve waarheden en hele 
leugens en een uitzichtloze toekomst.

Boeiend, grimmig en van Vlaamse bodem met een kluwen aan onthullingen.
De lach is nooit ver weg.

1. OUD PAPIER Verborgen verleden

Op 25, 26 sept. - 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16 en 17 okt. 2020

door David Lindsay-Abaire in een regie van Wannes Vanderstukken

Een jong koppel verliest in een tragisch verkeersongeval hun zoontje. Niets is nog 
wat het was. Welgemeende hulp van familie en entourage wordt fout ervaren. 
De relatie lijkt op de klippen te lopen. Alledaagse dingen rijten de wonde 
open, maar helen ze ook langzaam. In de levensechte, sobere, soms luchtige 
en dan weer rauwe dialogen zien we de pijn, de wroeging, de schuldgevoelens 
van de raak getekende personages stilaan evolueren naar een afsluitbare, 
langzaam draagbare episode van hun leven. Ze zullen het samen een plaats 
weten te geven. 
Tegelijk duister, grappig, vreugdevol, mysterieus, ironisch maar vooral hoopvol...

2. DE KONIJNENPIJP Een parel rijk aan diepe emoties

Op 20, 21, 27, 28 nov. - 1, 4, 5, 7, 11 en 12 dec. 2020

3. DEN OVERVAL OP ORVAL Crimineel grappig

Op 15, 16, 22, 23 jan. 2021 om 20u30 - 24 jan. 2021 om 15u00

door Claude Magnier in een regie van Jeroen Van Weert

Louis de Funès zelf stond in deze boulevardkomedie 400 maal op de planken!  
Bertrand Barnier, een schatrijke zeepfabrikant, leidt een kommerloos bestaan tot 
zijn rechterhand Christian Martin hem dringend een aantal dingen te vertellen 
heeft. Dochter Colette en Bernadette, de meid, zorgen ervoor dat de problemen 
alsmaar groter worden. Germaine worstelt met het opstellen van de invitatielijst 
voor het huwelijk, maar vooral met de vraag: “Wie wordt de echtgenoot van 
haar dochter?”. Wordt het Christian, of Oscar de chauffeur, of misschien wel 
Philippe de masseur? En waar is die koffer met het damesondergoed? 
Een avondje puur toneelplezier!

4. OSCAR Dolkomische intrigesd

Op 19, 20, 26, 27 februari - 2, 5, 6, 8, 12 en 13 maart 2021

door Jean-Luc Lemoine in een regie van Kevin Caers

Jan en Celine zijn al een aantal jaren getrouwd en ze zien mekaar echt graag. 
Ze willen kinderen maar dat wil maar niet lukken. Ze zijn het plezante gevoel 
kwijt. Vriend des huizes Fred, verstokte vrijgezel, wil helpen. Hij stelt voor om, 
in een regie van een zekere Lucrecia, met beiden een pornofilm te maken. Het 
koppel twijfelt, maar als de ouders van Celine onverwachts op bezoek komen, 
is er geen weg terug. Ook zij worstelen met bed problemen. Misschien kan 
meedoen in een pikant filmpje ook bij hen het liefdesvuur terug aanwakkeren? 

Een heerlijke seks-komedie!

5. PIKANT IS PLEZANT Love is in the air

Op 16, 17, 23, 24, 27, 30 april - 1, 3, 7 en 8 mei 2021

door Stijn Van Haecke in een regie van Wim Poeck

Waan je als toeschouwer tussen een echte criminele bende! We volgen het reilen 
en zeilen van een louche familie. Alleen lopen de zaakjes de laatste tijd niet meer 
zo vlot. Daarom besluiten ze een laatste grote slag te slaan.
Maar is iedereen wel wie hij zegt dat hij is? Zit er geen mol tussen de kompanen?
Zijn er verborgen agenda’s?
Wie knoopt er de laatste eindjes aan elkaar?
Absurd, snel en heel grappig. En ook een klein beetje zielig.
Perfect dus voor een heerlijk avondje
met de nodige spanning en humor.



013/35.11.20

Plaatsbespreking

Je kan vanaf 14 dagen voor de première 24u op 24 online reserveren 
via onze KVT website. Je kiest op het zaalplan zelf je zitplaatsen. 

Je kan ook telefonisch reserveren op 013/33.85.33 elke werkdag
tussen 19u00 en 21u00 en op zaterdag van 11u00 tot 13u00.

www.kvt.be

Ingang & Cafetaria

Ingang KVT voortaan altijd langs de uitgang van de veranda.
Voor en na de voorstellingen en tijdens de pauze kunnen de dorstigen zich laven in onze 
gezellige cafetaria. Consumpties voor de pauze en na de opvoering kunnen van te 
voren worden besteld. Ze zullen voor je klaarstaan op de door jou gereserveerde tafel.

www.kvt.be

Voorstellingen

hebben plaats in het KVT-theater, Nijverheidslaan 16, DIEST.  
Aanvang van de voorstellingen: 20.30 uur.
OPGELET: Data onder voorbehoud. Raadpleeg eerst www.kvt.be

Toegangsprijzen

Losse entrees:   € 13  60-plussers:   € 12
Jongeren (tot 21 jaar):  € 7 
Speciale prijzen voor scholen en verenigingen na afspraak met het KVT-secretariaat 
(013/337880). Wij aanvaarden cultuurcheques van Stad Diest, Sodexo, Ticket 
Compliments en het Diestse CADOOSJE.

KVT, FLITSEND, FIER & FRIS

Je beseft pas wat je mist, als het er niet meer is: een terrasje doen, een 
gezellig babbeltje slaan, vrienden uitnodigen, naar hartenlust shoppen, 
familie bezoeken, een weekendje weg of een avondje toneel, kortom, 
verlangen naar sociaal contact! Daarvoor zit je in ons gezellig zaaltje 
hopelijk vanaf eind september op de juiste plaats!
Het KVT is:
• flitsend in de betekenis van dynamisch, snel, modern en afwisselend.
• fier of trots jou weer vijf producties te kunnen aanbieden.
• fris of jong en levendig, want ook ons Tejaterateljee is zeer sterk 

bezig.
Kom gewoon terug genieten! Wij hebben er echt zin in! 

Abonnementen

Je bestelt een abonnement door het bedrag te storten op het rekeningnummer
BE28 0682 1260 3920 van Koninklijk Vlaams Toneel vzw
met vermelding van het aantal personen en type abonnement.
Als je betaalt voor 10 augustus, neem je deel aan de verloting van 10 gratis abonnementen.

4 KVT-producties
type abonnee nieuwe oude
Volwassenen:  € 40 € 36
60-plussers :  € 38 € 34
Jongeren (tot 21 jaar):  € 19 € 15

5 KVT-producties (+ Tejaterateljee) 
type abonnee nieuwe oude
Volwassenen:  € 45 € 41
60-plussers :  € 43 € 39
Jongeren (tot 21 jaar):  € 24 € 20

THEATER via

Dit seizoen zijn er twee types van abonnementen:
OUDE abonnees van vorig seizoen hebben prijsreductie als compensatie vorig seizoen.
Als NIEUWE abonnee betaal je slechts 10 of 9,5€ per voorstelling.


