1. ECHTELIJKE ILLUSIES

eigentijdse TOP komedie

door Eric Assous in een regie van Wannes Vanderstukken
Een stel denkt dat het na jaren gelukkig huwelijk eindelijk alles aan elkaar
kan vertellen. “Hoeveel affaires of avontuurtjes zijn er geweest? “ Deze vraag
is het startschot van een prachtig stuk (5 Molières!). Het is een vlijmscherpe
ontleding van een ‘perfect’ huwelijk. Geen enkele leugen is zonder gevolgen,
geen enkele waarheid zonder gevaar. Eigenlijk moet het vertrouwen in elkaar
een illusie blijven, meent de schrijver die van het eeuwige thema ‘man, vrouw
en minnaar’ een juweeltje maakte. Soms cynisch, dan weer bitterzoet maar
altijd met veel humor.
Een emotionele rollercoaster: wreed, verrukkelijk, ontroerend, grappig.

Op 23, 24, 27, 30 september - 1, 3, 7 en 8 oktober 2022

2. ADIEU, MONSIEUR HAFFMANN

origineel, emotioneel verhaal

door Jean-Philippe Daguerre in een regie van Didier Winants
Parijs 1942. Dit prangend stuk gaat niet over helden of collaborateurs, maar
over mensen die in woelige tijden proberen te overleven. De Duitse overheid
heeft zonet verordend dat alle Joden voortaan een gele ster moeten dragen.
Joseph Haffmann, een Joods juwelier, heeft nog maar pas zijn gezin veilig
ondergebracht in Zwitserland, maar voelt de bui al hangen. Hij vraagt daarom
aan zijn Franse bediende Pierre Vigneau om de winkel over te nemen zolang
de oorlog aanhoudt. Pierre gaat akkoord op één verrassende voorwaarde…
Boeiend, intelligent, rijk aan emoties, aangrijpend en toch vol humor.

Op 18, 19, 22, 25, 26, 28 november - 2 en 3 december 2022

3. PLASJE DOEN ?

komisch speurwerk

door Hilda Vleugels in een regie van Kathleen Nieuwets & Wim Poeck
Jacqueline is een wc-madame die met haar vaste klanten een goede band
heeft. Maar dan komt de chef van de spoorwegpolitie met een onrustwekkende
mededeling. Een bende diamantsmokkelaars gebruikt stationstoiletten als
doorgeefluik. Waar en wanneer is niet duidelijk. Jacqueline wordt verzocht een
oogje mee in ’t zeil te houden.
Om te voorkomen dat haar klanten worden lastig gevallen door
de politie, besluit ze de ophaalkoerier zelf te ontmaskeren.
Van de “pot” gerukt theater voor jong en oud.

Op 13, 14, 20, 21 jan. 2023 om 20u30 - 22 jan. 2023 om 15u00

4. LES LACS

knotsgekke tragiek met Franse chansons

door Peter Monsaert in een regie van Dave Bikkems
Wie droomt er niet van zijn leven ooit eens helemaal om te gooien? Wie durft
dat te doen? Buschauffeur Franky! Hij investeert het geld (van een ander) om
in het zuiden van Frankrijk een uitgeleefde camping om te vormen tot een
vakantieparadijs. Met alles erop en eraan! Hij sleurt vrouw, familie en nog
een paar andere brave sukkels mee om zijn droom waar te maken en belooft
iedereen een nieuwe start. Het wordt evenwel niet helemaal zoals verwacht.
Maar Franky blijft optimistisch. Hij is nu eenmaal een man die niet opgeeft.
Een komische trip naar het zonnige Zuiden.

Op 17, 18, 21, 24, 25, 27 februari - 3 en 4 maart 2023

5. DE PRUIMELAARSTRAAT

volkstheater op zijn best

door Michael De Cock in een regie van Wannes Vanderstukken
Rauw geborsteld portret van een handvol buren in een doodgewone straat. Niets
is wat het lijkt achter de gevels. Misschien zou alles met de mantel der liefde
bedekt zijn gebleven, mocht de straat niet geconfronteerd geworden zijn met
één van de meest tot de verbeelding sprekende moordzaken. De ‘vampier van
Muizen’ hield begin van de jaren zeventig iedereen in de ban. Drie moorden drie onschuldige vrouwen… De jonge Staf Van Eyken uit de Pruimelaarstraat in
Bonheiden was de dader. “En toch zullen we er moeten over klappen, allemaal, hé.”
Wellust, treurnis, achterklap, overspel, rancune, maar ook amusement.

Op 14, 15, 18, 21, 22, 24, 28 en 29 april 2023

KVT, KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Corona heeft er fel ingehakt. Ook in de theaterwereld. Een aantal
gezelschappen houden hun deuren nog tijdelijk gesloten of erger, zijn
er definitief mee gestopt. Ook het KVT heeft het niet makkelijk gehad,
maar toonde lef en doorzettingsvermogen. Van alle leden werd een
extra inspanning gevraagd. ‘Oud Papier’ kon toch doorgaan dankzij
afdoende veiligheidsaanpassingen en ook de volgende producties
werden, na een aartsmoeilijke data-puzzel, met veel succes gespeeld.
Onze creativiteit is in die twee jaar dus nooit weg geweest. We zijn blij
en fier jullie te kunnen uitnodigen in onze gezellige zaal om met volle
teugen van vijf fantastische toneelstukken te genieten. Het KVT is, zoals
je merkt, Klaar Voor de Toekomst!

Abonnementen
5 KVT-producties (+ Tejaterateljee)
Volwassenen: 		
€ 55
60-plussers : 		
€ 51
Jongeren (tot 21 jaar):
€ 35

4 KVT-producties
Volwassenen:		
60-plussers:		
Jongeren (tot 21 jaar):

€ 48
€ 44
€ 28

Het KVT Diest ontvangt bij voorkeur de abonnementsgelden op zijn rekening bij
BELFIUS, rekeningnummer BE28 0682 1260 3920 ten name van Koninklijk Vlaams
Toneel Diest, v.z.w.
Als je abonnementsgeld ons voor 31 augustus 2022 bereikt, neem je automatisch
deel aan de verloting van 10 gratis toneelabonnementen. De winnaars krijgen
hun abonnementsgeld integraal terugbetaald.

Toegangsprijzen
Losse entrees: 		
€ 15		
60-plussers: 		
€ 14
Jongeren (tot 21 jaar):
€9
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.

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

www.kvt.be
THEATER via

013/35.11.20
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.

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

