met de steun van

“ ‘n Uutkom”
Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen
op zaterdag 25 november 2017
Dank zij onze samenwerking met het Davidsfonds Assebroek Sint-Katarina kunnen wij
opnieuw kaarten aanbieden voor de binnenkort uitverkochte voorstelling door ‘Flor
Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen’:

‘n Uutkom
Het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen gaat dit jaar de
nostalgische toer op en keert terug naar een tijd zonder
radio of televisie, zonder telefoon of laptop, zonder
mobieltjes of smartphones. Terug naar een periode
waarin het woord ‘onthaasting' nog niet bestond, omdat
er toen eenvoudigweg nergens haast bij was. Het leven op
het platteland kabbelde voort op het tempo van de
natuurelementen en de seizoenen… Met ’n Uutkom
brengen ze een bewerking van de luchtige novelle ‘Lente’
van Cyriel Buysse. De humoristische bewerking
garandeert een hilarisch avondje volkstheater ‘pur sang’.
Het verhaal is gesitueerd in de lente, ’n Uutkom, in het
begin van de jaren 1950, op een boerderij aan de Schreve,
waar de drie gebroeders Kamiel, Jing en Mong berusten in hun eentonig
vrijgezellenleven. Hun bazige zuster Flavie zwaait er namelijk de scepter, controleert
hun levenswandel en beknot maar al te graag hun levenslust.
Een verhaal dat u zal vertederen en beroeren, u laten gniffelen of glimlachen, maar
vooral uw lachspieren zal belasten. Geniet van de volkse taal, de sappige spreuken, het
nostalgische decor en de kostumering ...
Wanneer?

zaterdag 25 november 2017 om 20.00 uur

Waar?

zaal OC Rustenhove, Wantestraat 151, Assebroek

Inkom:

€ 10

Kaartreservaties: bij voorkeur per e-mail naar davidsfonds.sm.sa@gmail.com

(eventueel telefonisch op 050 31 09 10)
Enkel na onze bevestiging mag er overgeschreven worden op de
rekening BE95 7381 2619 0958 van het Davidsfonds Sint-Michiels &
Sint-Andries met vermelding ‘Volkstoneel’ waarna de kaarten op
naam ter beschikking zullen liggen aan de ingang van de zaal.

Info:

Boudewijn Vanhouteghem, telefoon 050 31 09 10

www.davidsfonds8200.brugseverenigingen.be
www.davidsfonds.be
davidsfonds.sm.sa@gmail.com
IBAN BE95 7381 2619 0958

