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Eigen producties
Kus de maan, kus de zon
Husbands and wives
Hedda Gabler
On purge bébé - Het laxeermiddel

sept. - okt. 2019
nov. - dec. 2019
febr. - mrt. 2020
apr. - mei 2020

Uitkoop

Een Peoene-voorstelling exclusief voor uw familie, vrienden, bedrijf of
vereniging? Neem snel contact op met ons secretariaat voor meer info.

Gastproducties
Ik en Robin Hood

Bert Cosemans

Tableau nr.1
Paljasproducties

Tarieven

Tickets - eigen producties:
• € 11 vvk (vooraf te storten: BE41 2300 7168 2010)
• € 12 adk
• € 2,50 - uitpas met kansentarief
• <12 j, gratis mits begeleiding van min. 1 volwassene
• >15 personen: groepstarief, neem hiervoor contact op met ons
secretariaat

Reservering en betaling
Reserveren kan via de volgende kanalen: peoene.be

Tableau nr.1
13 - 14 -15 september 2019

Theo, de vader van Bert geloofde als ondernemer in het individu en
het 'entrepreneurschap'. Zijn grootmoeder, Nathalie, geloofde in de
gemeenschap en lag vaak overhoop met haar zoon.
Bertje dacht: 'Hoe zou Robin Hood hier over denken?' Dus... besloot hij, op
zijn 10de, de plaatselijke Kredietbank te overvallen.
Nu, zoveel jaren later, blijft hij zich vragen stellen over hoe we omgaan
met geld. En hij heeft een plan... een radicaal plan.
Mijn briljante scheiding

Paljasproducties
17 - 18 - 19 januari 2020

Annemarie Picard

Gastproducties
Ik en Robin Hood
Mijn briljante scheiding

Verras uw familie of vrienden met een abonnement of tickets voor één of
meerdere voorstelingen. Waardebonnen zijn verkrijgbaar door contact op
te nemen met ons secretariaat.

Mijn briljante scheiding is een… nu ja, briljante monoloog.
Het personage Angèle, verwikkeld in een lang aanslepende echtscheiding
doet haar verhaal op een eerlijke, confronterende, soms pijnlijke manier,
maar vol van amusante anekdotes.
Het stuk springt van het tragische naar het komische in een oogopslag.
Om te lachen ‘ door je tranen heen.’ Grappig, intelligent en vol emoties.

Tickets - gastvoorstellingen:
• € 15
Abonnementen:
• € 40 - 4 eigen producties
• € 65 - 4 eigen producties + 2 gastproducties

0468 200 135

info@peoene.be

Abonnementen en losse tickets te betalen op het rekeningnummer: BE41 2300 7168 2010
De abonnementen en tickets worden voor u ter beschikking gehouden aan de kassa. Tijdig reserveren is noodzakelijk!
Let op!
Vanaf het seizoen 2019-2020 wordt u vriendelijk verzocht om uw tickets reeds te betalen op het hierboven vermelde rekeningnummer.
Reserveringen zijn pas definitief nà de betaling van het verschuldigde bedrag met vermelding van naam van de reservering en de datum van
het/de ticket/s.

Aanvang en toegankelijkheid
Aanvang van onze voorstellingen:
• vrij- en zaterdag
20:15 u
• zondagmatinees
15:00 u

Meer info: peoene.be

Rolstoelgebruikers zijn ook van harte welkom in onze knusse
theaterzaal én bar.

Kus de maan, kus de zon

Husbands and wives

Regie: Erik Luyten

Regie: Geert Defour

Auteur: Norm Foster

Auteur: Woody Allen

sept. - okt. 2019

27 september - 26 oktober 2019

15 november - 14 december 2019

Yves is 35 maar ten gevolge van een ongeval in zijn kindertijd heeft hij
het verstand van een 8-jarige.
Maria sukkelt met haar gezondheid en het wordt steeds moeilijker om
voor haar zoon te zorgen.
En dan wandelt plots Kim binnen in hun leven. Werkloos én zwanger van
haar prof Engels.
Tussen Yves en Kim ontstaat er een mooie vriendschap... maar overwint
vriendschap echt alles?
Een beladen onderwerp maar met veel humor gebracht waardoor het
toch een feelgood voorstelling wordt.

Twee bevriende koppels worstelen met de vraag of ze nog wel bij elkaar
moeten blijven.
Eén koppel besluit uit elkaar te gaan wat heel wat emoties teweeg brengt
bij het andere koppel.
De ene man is verliefd op een studente van hem.
De andere vrouw droomt van een man van op het werk.
De ene man is nu samen met zijn nieuw lief.
De andere vrouw blijft alleen achter.
Maar alles verandert, en niks blijft zoals het is. Wat een komedie!

Hedda Gabler

On purge bébé

Regie: Tinne Pauwels

Auteur: Henrik Ibsen

7 februari - 7 maart 2020
Hedda Gabler is een knappe, intelligente generaalsdochter, die
getrouwd is met de saaie, brave historicus Jørgen Tesman. Van liefde
is nauwelijks sprake. Wanneer het koppel net terug is van huwelijksreis,
duikt Ejlert Løvborg op, Hedda’s oude vlam. Samen met Thea Elvsted,
een schoolgenootje van Hedda, heeft Eilert een historisch meesterwerk
geschreven, dat Tesman’s promotie kan kosten. Oude en nieuwe liefdes
leiden tot een verstikkend samenspel tussen de personages, wat
uitmondt in seksuele chantage en moord.

Het laxeermiddel

Regie: Luk De Koninck

Auteur: Georges Feydeau

3 april - 2 mei 2020
Een fabrikant van nachtspiegels (po's, pispotten) staat op het punt de
slag van zijn leven te slaan: een immense levering aan het Franse leger.
Het lot, zijn vrouw, zijn kleine, zelfs zijn meid zullen daar anders over
beslissen ...
Een scherpe komedie over het menselijk tekort, een wrange nachtmerrie
over de prutsers die we allemaal zijn.
Meteen ook een hommage aan 'de mannen van den dam', pioniers in het
postmoderne Vlaamse theaterlandschap.

