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pROGRAMMATIE 2018-2019
Lange Schipstraat 71-73, Mechelen
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0468 200 135
info@peoene.be

Eigen producties

Gastproducties

Het diner
Het huis van Bernarda Alba
Reis rond de wereld in 80 dagen
Fataal

Oude koeien aan de Costa del Sol
2 flikken
meer info: zie keerzijde

Tarieven
Tickets - eigen producties:
• € 10 vvk
• € 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

Tickets - gastvoorstellingen:
• € 15
Abonnementen:
• € 36 - 4 eigen producties
• € 60 - 4 eigen producties + 2 gastproducties

Reservering en betaling
Reserveren kan via de volgende kanalen
peoene.be | 0468 200 135 | info@peoene.be
Abonnementen en losse tickets te betalen op het rekeningnummer: BE41 2300 7168 2010
Abonnementen dienen betaald te worden vóór 30 juni 2018, dit geeft u het voordeel om reeds te reserveren vanaf 25
mei 2018. Vanaf 1 juli 2018 kunnen ook losse tickets besteld en betaald worden.
De abonnementen en tickets worden voor u ter beschikking gehouden aan de kassa. Tijdig reserveren is noodzakelijk!

Aanvang en toegankelijkheid
Aanvang van onze voorstellingen:
• vrij- en zaterdag
20:15 u
• zondagmatinees
15:00 u
Rolstoelgebruikers zijn ook van harte welkom in onze knusse theaterzaal én bar.

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

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

Oude koeien aan de Costa del Sol
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14, 15 en 16 september 2018
Gas
Het vervolg van de 'Oude koeien' van vorig seizoen, nu met Erik Goris erbij. Een humoristische, muzikale voorstelling
waarin strand, stieren en sangria zorgen voor de nodige ambiance!
Onze 2 lustige weduwen zijn dringend aan vakantie toe. Ontgoocheld in de liefde, zweren ze de mannen af.
Maar kunnen ze weerstaan aan de charmes van zwoele ober Miguel en sexy animator Kenny?

Het diner

Herman Koch

regie: Luk de Koninck
28 september t.e.m. 27 oktober 2018
Twee echtparen gaan uit eten. Chic.
Small talk. Smikkelen, degusteren, duur wijntje, u kent dat.
Maar waar het écht om gaat: hun zonen. Dat wordt een moeilijke.
Die hebben iets gedaan wat hun toekomst kan verwoesten, en niet alleen hùn toekomst.
Geen moraal van het verhaal, wel een verhaal over moraal, over keuzes in het leven. Over foute dingen doen, uit liefde, uit
angst.
Een stuk over spanningen, vol spanning, op een bedje van grimlachjes.
bewerking: Kees Prins

Het huis van Bernarda Alba

Federico Garcia Lorca

regie: Riet Verreth
16 november t.e.m. 15 december 2018
“Te branden van verlangen en er over te zwijgen, dat is de grootste straf die we onszelf kunnen opleggen” schreef
Frederico Garcia Lorca (1889-1936). Deze straf ondergaan de personages in het Huis van Bernarda Alba.

De matriarchale Bernarda Alba heeft na de dood van haar man acht jaren van rouw aangekondigd.
Ze wil dat haar dochters zich terugtrekken in hun, met luiken afgesloten, herenboerderij.
Binnen gaan de dochters dood van verlangen naar het leven, naar de mannen en naar kinderen.
De geheimen van het huis hangen in de lucht, onzichtbaar voor Bernarda, die er niks van wil weten.
Slechts de jongste dochter weet zich aan de onderdrukking van de hardvochtige moeder te ontworstelen.
Met fatale gevolgen.
bewerking en vertaling: Hugo Claus

2 flikken
met Bart Van Avermaet en Bert Cosemans
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11, 12 en 13 januari 2019
2 flikken. 2 jeugdvrienden die ervan droomden om Starsky & Hutch te zijn. De ene rechttoe rechtaan met een
drankverleden, de andere worstelend met de veranderde politie-aanpak. Een briljant, broeierig misdaaddrame, vol vernuft
én humor. Een verhaal over vriendschap, loyaliteit en verraad dat je in spanning houdt tot het bittere einde.
Reis rond de wereld in 80 dagen

Sébastien Azzopardi & Sacha Danino

vertaling & regie: Herman Boets
8 februari t.e.m. 9 maart 2019
Het is 2 oktober 1872. In een club in Londen wedt Phileas Fogg voor een gigantisch bedrag dat hij de wereld kan
rondreizen in precies 80 dagen. Hij vertrekt meteen, samen met zijn knecht Passepartout.
De actie speelt zich af in Engeland, Egypte, India, China, Japan, de Verenigde Staten van Amerika, en op zowat alle
wereldzeeën. Het aantal decors en de lachsalvo’s zijn niet te tellen.
naar het boek van Jules Verne
5 acteurs, 34 rollen… De Peoene gaat op wereldreis!…

Fataal
5 april t.e.m. 4 mei 2019

Paul Coppens
regie: Geert Defour

Wat zou je doen als je toevallig opgesloten geraakte in een oude klokkentoren van een verlaten klooster op een rots?
Gelukkig ben je niet alleen en kan je wat steun vinden bij de anderen.
Maar dan hoor je een luide gil van een vrouw en iedere keer als je die ijselijke schreeuw hoort verdwijnt er iemand van
de groep. Ineens is niemand nog te vertrouwen en is niets wat het lijkt. Hoe zal dit aflopen? Volgt er een onverwachte
ontknoping… of niet? ‘Fataal’ is een thriller van Paul Coppens. Alleen voor durvers…

