
 

 

Gezinsbond vzw 
Gewest Gent  

Limburgstraat 80 

9000  Gent 

Tel  09/ 225.46.52 

Rek BE95 4470 0315 6158 

e-mail: gewest.gent@gezinsbond-ovl.be 

webstek:  http://gewest.gent.gezinsbond-ovl.be 

Openingsuren: dinsdag van 9.30 u tot 12.15 u 

 woensdag en vrijdag van  13.00 u tot 16.45 u 

 
 

Onze werkgroep SCW heeft een aantal toneelstukken voor jullie uitgekozen: 
 
URBAN PRAYERS 
NTGent en Victoria Deluxe bundelen traject rond religie en gebedshuizen. 
Met o.a. Frank Focketyn en Lien Wildemeersch, regie Johan Simons. 
Zondag 26 november 2017 om 16 uur, in de Rabotkerk, Begijnhoflaan 31 Gent 
Prijs: € 12,00 per ticket. 
 
KOOR 
Een zelfbloemlezing van Peter Verhelst. Anders dan in een klassieke bloemlezing heeft Peter 
zijn gedichten in KOOR herschreven. 
Zaterdag 16 december 2017 om 20 uur in Arca theater Sint-Widostraat 4 Gent 
Prijs: € 14,00 per ticket 
 
OOGST VAN DE WROK 
Een familie vertrekt met hebben en houden naar het Westen, in de hoop er een beter leven 
en mooie toekomst op te bouwen.  
“de voorstelling maakt meer indruk dan een rechtstreeks beeldverslag over het 
vluchtelingenkamp in Calais” (Knack) 
“behoorlijk minimalistisch in opzet maar groots in thematiek”. (de Morgen). 
Zaterdag 10 februari 2018 om 20 uur in de Vlaamse Opera. 
Prijs: € 20,00 per ticket 
 
MENUET 
Naar de gelijknamige roman van Louis Paul Boon. 
Met o.a. Lien Wildemeersch, Bert Luppes en Chris Thys, regie Liliane Brakema. 
“ik zoek naar de confrontatie tussen wat het hoofd wil en wat het lichaam doet. En, wanneer 
lukt het niet meer het lichaam te controleren? Per voorstelling ontwikkel ik een 
onafhankelijke beeldtaal die ik naast de bestaande toneeltekst plaats. Hiermee daag ik het 
publiek uit om verder te kijken dan wat er ogenschijnlijk al is.” (Liliane Brakema). 
woensdag 18 april 2018 om 20 uur in  Minnemeers, Minnemeers 10 Gent 
prijs: € 20,00 per ticket. 
 
Tickets kan je bestellen via ons gewest, via mail of telefoon. 
 
Wil je meer nog te weten komen over de voorstellingen? Alle info via www.ntgent.be  
 

https://www.gezinsbond.be/
http://www.ntgent.be/

