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KVT.THEATER IS GE\ryOON GENIETEN
Mevrouw, Mijnheer,
GEV/OON GENIETEN
Is dat niet wat je als toeschouwer bovenal komt doen? Gewoon, ongecompliceerd genieten van een
avondje uit, van een avondje waar niks moet en alles mag. Het KVT-team probeert elk seizoen weer een
€evafieerd aanb,od van-kwalitatieveJoneelstukken opdeplanken+eàrengea;zodatje telkens-vreer metcoit
gevoel van tevredenheid onze zaal kan verlaten en nog kunt nakaarten bij een lekker productiebiertje in
ortze cafetatia. En is het feit dat wrj je kunnen laten genieten ook niet het mooiste geschenk dat wij jou
kunnen aanbieden? Wij zien het in elk geval als onze missie om jou een heerlijk ontspannende toneelavond
te bezorgen!
We starten met de uitgestelde voorstellingen van'Deurdedeurdeur' (Noises off), door Michael Frayn in
een regie van Nick Delafontaine. Een hilarisch bldspel dat jaarlijks over heel de wereld gespeeld wordt,
dus nu ook bij KVT.
In november brengen we oVoornaam' (Le Prénom) door Matthieu Delaporte en Alexandre De la
Patellière in regie van Wim Poeck. Prikkelende en heerlijk komische familieperikelen door twee
auteurs die de traditie van de Franse komedie verder zetten.
Ons Tejaterateljee brengt als derde productie een meesterwerk van Neil Simon 'Dwazen' (Fools), een
absurd, komisch verhaal, gespeeld met jeugdig enthousiasme. Een aanrader. Kathleen Nieuwets maakt
daarmee haar debuut als regisseur.

Met Wannes Vanderstukken als regisseur knoopten wij vorig seizoen weer aan met onze succesvolle
traditie van muziektheater. De Buitenwippers was toen ook de succesrijkste productie. Dit seizoen brengen
wij met'De Taffelpoezen' van Gail Young mtuikaalkattenkwaad op onze scène.
Terug van weggeweest bij ons is Roel Vanderstukken. Hrj regisseert de seizoensafsluiter'Oud Papier' van
Stany Crets. Een boeiend toneelstuk over een verborgen verleden, waarin de lach nooit ver weg is.
Seizoen 2019-2020: VIJF TOPPRODUCTIES ...

oM GE\ilooN vAN TE GENIETEN!

Als ie dat verkiest, kan je I4 dagen voor de première vanuit je luie zetel of liever vanachter je computer via
onze website (yww-ln!-bd online reserveren en - wat meer is - je kunt ookje plaatsen kiezen. Je kunt
opteren voor een abonnement of voor een los ticket. Als abonnee lcrijg je eenfilcse korting en, wanneer je
vóór 3l augustus 2019 -je abonnementsgeld overschrijft, maakje zelfs kans op éénvan de l0 gratis
abonnementen.

-

Nieuw dií seizoen: Je kunt het abonnemenl nu ook online bestellen op onze website en
onmiddellijk beÍulen.
John Seré

Voorzitter

