Gezinsbond vzw
Gewest Gent
Graag nodigen we je uit naar dit prachtig toneelstuk

OOGST VAN DE WROK
Zaterdag 10 februari 2018 om 20 uur.
Een familie vertrekt met hebben en houden naar het Westen, in de hoop er een
beter leven en mooie toekomst op te bouwen.
De familie Joad is net als duizenden andere gezinnen in de jaren dertig van de
vorige eeuw, als gevolg van de Grote depressie en uitzonderlijke droogte,
gedwongen te vertrekken naar het westen. Steinbecks roman is een lofzang op
het uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest, ook in
onbarmhartige omstandigheden.
“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)
Wanneer:
Waar:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Betalen:
Annuleren:

zaterdag 10 februari 2018 om 20 uur.
Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3 9000 Gent
€ 20,00 per ticket volwassene
via ons gewest, per telefoon of mail
(gewest.gent@gezinsbond-ovl.be of 09/225 46 52), voor 1
februari 2018 met vermelding van naam, lidnummer, adres,
afdeling en aantal personen
na bevestiging van inschrijven, op onderstaande rekening met
vermelding van toneel ‘Oogst van de wrok’, naam en
lidnummer
na 1 februari 2018 kan er niet meer geannuleerd worden.

Wie naar toneel gaat, kan op vertoon van het ticket gratis met ‘de Lijn’, heen en terug.
Wil je de tickets op voorhand, gelieve dit bij inschrijving te vermelden, we vragen € 1,00
extra per inschrijving voor de verzendingskosten. De tickets worden 1 week op voorhand
verstuurd.
De dag zelf zijn de tickets beschikbaar aan het onthaal van de zaal, iemand van de
gezinsbond is er ruim een uur op voorhand aanwezig en zal jullie de tickets bezorgen.

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.

