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Productie 3
Peter pan

speelkalender

Een magisch avontuur van fabio van hoorebeke

Vrijdagen: 17 en 24 februari / 3 en 10 maart 2023
Zaterdagen: 11, 18 en 25 februari / 4 en 11 maart (namiddag en avond) 2023
Zondag: 19 en 26 februari / 5 maart 2023

Vrijdag: aanvang 20u00
Zaterdag en zondag: aanvang 14u30

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 Tinkerbel 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?
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Productie 4
tarara

Wat als je man je geen aandacht meer geeft? Carla en Joke zijn twee beste 
vriendinnen 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, ook gekend als “Bieke” 
uit F.C. De Kampioenen.

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

mei - juni
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info

tickets en reserveren

reserveren

Tickets kan je online reserveren 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!


