Beste Davidsfonds-leden,

De Gentse Feesten staan altijd garant voor een brede waaier aan cultuur.
Ook dit jaar bruist het in de theaters van de diversiteit.
Op zondag 23 juli om 15u. kan u genieten van The Beauty Queen of Leenane, een
toneelstuk van Martin McDonagh in een Nederlandstalige versie
Enkel voor deze voorstelling geniet u als Davidsfonds-lid van het kortingstarief van
€ 14 (normaal € 16) en een exclusieve nabespreking met de acteurs achteraf.
Reservatie via ticketsgent.be met als codewoord DavidsfondsGentseFeesten
Wij hopen van harte u te mogen begroeten op deze nieuwe activiteit.

THE BEAUTY QUEEN
of Leenane
tekst: Martin McDonagh
Spel: Debbie Crommelinck, Bert Verbeke, Jef Hoogmartens, Tim David
Regie: Domien Van Der Meiren

Enkel op zondag 23 juli om 15:00u met nabespreking en kortingstarief
voor Davidsfonds-leden
NTGent Arca
Sint-Widostraat 4, 9000 Gent
foto: Selina De Maeyer
vormgeving: Karel Verhoeven
Kostuumadvies: Marta Stoffels
Scenografie: Violette De Laet
Met dank aan: Mathias Sercu, NTGent, 't Werkhuys Borgerhout, GC 't Groendendal Merelbeke
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www.ticketsgent.be
Sint-Baafsplein 17
9000 Gent
09 225 01 01
info@ticketsgent.be

Na het succes van de voorstelling Naamloze Gebeurtenis tijdens de voorbije editie van de
Gentse Feesten, besloten Mathias Sercu en Debbie Crommelinck opnieuw wat
vrienden/collega's op te trommelen om samen weer aan de slag te gaan.
Het stuk vertelt het verhaal van een alleenstaande vrouw (Debbie Crommelinck) die nog steeds
bij haar moeder (Jef Hoogmartens) woont. Ze kunnen niet met en niet zonder elkaar en lopen
over van jaloezie. Ze gunnen elkaar helemaal niks. Als er op een dag aangekondigd wordt door
zijn broer (Bert Verbeke) dat een oude bekende (Tim David) naar het dorp terugkomt en die zijn
oog op de vrouw laat vallen, is dit het begin van een hoop ellende.
Een gruwelijke tragikomedie dus, geregisseerd door Domien Van Der Meiren, te zien in NTGent
Arca, van 20 tem 23 juli 2017!

