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WO 19/02 Veerle Malschaert
Deel mij Arenberg Antwerpen
OOK NIET-LEDEN!
Veerle Malschaert is een unicum
binnen de Vlaamse comedy. Een
comédienne sneller dan haar schaduw
en radder van tong dan de vlotste
rapper. Met haar oneliners treft ze uw
lach- en andere gevoelige
snaren. “Deel Mij” wordt haar vijfde
onewomanshow.
Hier sta ik.
Met mijn hart in mijn handen, sta ik hier
voor u.
Want ik wil mij delen.
Met u. En met u en u en u.
Ge krijgt allemaal een stukje.
Er is genoeg voor iedereen.
Deel mij, deel u en puzzel ons weer
samen.
Veerle Malschaert is eenzaam! Zo, het
taboe is doorbroken. Iedereen mag het
weten, nee iedereen moét het weten,
want Veerle heeft er genoeg van. In
haar nieuwe onewomanshow gaat ze
de eenzaamheid te lijf, de hare én de
uwe. Geef toe, u bent het ook,
eenzaam, verschrikkelijk zelfs. We
kamperen gezellig met z'n allen op
sociale netwerken, maar we leven en
sterven eenzamer dan ooit. Veerle
doorbreekt de vervreemding en de
afstandelijkheid door de eenzaamheid
binnenste buiten te keren. Ze geeft u
haar hart in handen. Leg het uwe
ernaast, doe ze beide weer sneller
slaan!
Deel mij is een tragikomische
voorstelling over chronisch
contacttekort, koddige kuddedieren en
bange buitenstaanders, vrolijke virtuele
vrienden, trouwen met jezelf en
eenzaamheid tot de dood ons scheidt.
Veerle Malschaert zal een uitbundig
nieuw licht werpen op de duistere
kwestie van onze verborgen
verlatenheid. Veerle wordt uw vriendin
voor het leven.
Deze voorstelling vindt plaats in de
kleine zaal met ongenummerde
plaatsen.
Afspraakuur: 20u
Afspraakplaats: in de foyer van
Arenberg Arenbergstraat 28 te 2000
Antwerpen
Aanvangsuur: 20u30
Reservatie: € 18 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsmnummer.

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11
Max. personen: 10
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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