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Productie 2
Abigail's party

speelkalender

Beverly is een would-be vamp die op Demis Roussos valt. Haar echtgenoot Laurent is een harkerig type 
die in vastgoed doet. Een keurig koppel. Ze geven een cocktailparty ter ere van de nieuwe buren. De 
kennismaking bij het eerste glas verloopt vlot maar vele rondjes later wordt het steeds moeilijker om 
het gezellig te houden. Abigail’s Party is een bijtende komedie in soapstijl, geschreven door Mike 
Leigh.

Een satirische komedie van mike leigh
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Donderdag: 1 december 2022
Vrijdagen: 25 november / 2, 9 en 16 december 2022
Zaterdagen: 19, 26 november/ 3, 10 en 17 december 2022
Zondag: 11 december 2022

Donderdag, vrijdag en zaterdag: aanvang 20u30
Zondag: aanvang 14u30



Productie 3

Peter pan

Beleef het klassieke sprookje van Peter Pan in het Garageteater. Peter Pan woont in 
het magische Nimmerland maar vliegt op een avond de slaapkamer van Wendy 
binnen. Ze vliegt mee naar Nimmerland en ontmoet daar het el�e Tinkerbell en de 
Verloren Jongens. Ze maakt ook kennis met de stoere prinses Tijgerlelie en ruige 
piraten. Gaat Wendy samen met Peter de strijd aan tegen kapitein Haak?

Artistiek advies: Kristof Goffin
Regie-assistentie: Gert Aerssens en Lars Van Dessel

Productie 4
tarara

Wat als je man je geen aandacht meer geeft? Carla en Joke zijn twee beste vriendin-
nen die in hetzelfde schuitje zitten. Hun mannen geven hen niet genoeg aandacht 
en zitten in een midlifecrisis. Ze besluiten dat het zo niet langer kan en smeden een 
plannetje. Als dat maar goed a�oopt... TARARA is een luchtige relatiekomedie van 
Ann Swartenbroekx.

Artistiek advies: chris rosiers
Regie-assistentie: tessa van slagmolen

febr - mrt

mei - juni



info

tickets en reserveren

reserveren

Tickets kan je nu al opzij laten leggen via reservaties@garageteater.be 
Online reserveren kan vanaf 24 oktober via www.garageteater.be/reservatie
of telefonisch elke werkdag vanaf 19u via 0478 - 28 00 17.
Meer informatie over prijzen en groepskorting vind je op onze website.

info

° Wens je het krantje niet meer te ontvangen via de post? Red een boom en mail naar 
pr@garageteater.be en je ontvangt enkel ons elektronisch krantje.
° Bij het Garageteater betaal je vlot en snel met de Payconiq of bancontact app!

contact
Garageteater vzw
Naalstraat 43e
2570 Du�el
www.garageteater.be

Volg ons via Facebook en Instagram!


