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Verklapt met Peter Thyssen
Korte Info
“Verklapt!” dat zijn boeiende vertellers met straffe verhalen op gezellige locaties. Ideaal voor
een zomers avondje uit! Je hoeft enkel je eigen stoeltje mee te brengen.

Wanneer
dinsdag 16 juli 2019 van 20.00u tot 21.30u

Prijs
Gratis (Basistarief: 0,00 €)

Waar
naam :

Kaai Sint‐Amands

adres :

Kaai z/n
2890 Sint‐Amands (Puurs‐Sint‐Amands)

Contact
Telefoon:

03 203 27 00

e‐mail:

info@puursam.be

website:

http://www.zomervanpuurs‐sint‐amands.be

website:

http://www.verklapt.be

Info
Op 16 juli verwelkomen we Peter Thyssen op de Kaai in Sint‐Amands.
Zoek de zeven fouten ‐ Peter Thyssen
Een jongen, een man vol ambitie leeft zijn droom of probeert dat te doen. Zijn geestelijke vader
geeft commentaar van aan de zijlijn. De ambitie ontdekt vreemde wegen en leidt ons naar
vreemde plaatsen. De geestelijke, de vader weet en wist alles op voorhand maar hij laat zijn
geesteskind ploeteren en vechten tegen alles wat is en wat altijd zal zijn. Door hem en met hem
zie je misschien een glimp van jezelf.
De geestelijke vader : 'Spiegels zetten ? Och, laat hem, hij weet waar hij mee bezig is! Denkt hij
...'
Een theatrale monoloog waarin Peter Thyssen om te beginnen de voorkant van zijn tong laat
zien, zoals het hoofdje zich meestal eerst toont bij een geboorte, om door zijn verhaal te
eindigen aan de achterkant van zijn veel te grote schedel. En vooral, wat zich daarin afspeelt.
Om mee te lachen, zonder uit te lachen.
Praktisch
De toegang is gratis, maar kom op tijd want de plaatsen zijn beperkt.
Iedereen is welkom vanaf 20u.
20.15‐20.30u Voorklap
20.30‐21.30u Vertelling
tot 22u Gezellig napraten bij een biertje ...
Bij slecht weer is er steeds een alternatieve binnenlocatie. In Sint‐Amands maken we het bij
slecht weer gezellig in GC de Nestel. Hou de dag zelf ook zeker de website en de Facebookpagina
van Verklapt in het oog! Die houdt de vinger aan de pols van het weer en geeft up‐to‐date info
over Verklapt. Buiten of binnen? Elke vertelavond belooft sowieso de moeite te zijn!

Vergeet je stoeltje niet mee te nemen!
Bron: UiTinVlaanderen.be

Organisatie
naam :

cc Binder Puurs

