Kiss me, Kate
Zondag 20 augustus 2017
om 21 uur

normale prijs
40 EUR

Niet-leden

36,50 EUR

Leden
33 EUR

Laat deze mooie kans niet liggen. We hebben voldoende plaatsen.
Naar goede gewoonte gaat KVE-Cultuur op zondag 20 augustus naar het Donkmeer
in Berlare voor de nieuwe musical productie van Festivaria. Ditmaal staat 'Kiss me,
Kate' op het programma. Het indrukwekkende decor van het Donkmeer en het
gebruik van het water tijdens de musicals zorgen steeds voor een speciale sfeer.
Muziek: Cole Porter naar het boek van Samuel en Bella Spewack
Het verhaal: Maak u klaar voor een dolkomisch liefdesverhaal: iets tussen
‘Shakespeare in love’ en ‘Sex and the City’.
Fred en Lilli. Ooit gelukkig getrouwd, nu minder gelukkig gescheiden. Het koppel
speelt de hoofdrol in ‘De getemde feeks’, een operette naar het bekende toneelstuk
van Shakespeare. Al snel vallen ze uit hun rol en slingeren ze op scène subtiel
verwijten naar elkaars hoofd. Doe daar nog de gokverslaafde medeacteur Bill en z’n
lieftallige Lois Lane bij en het spel is compleet.
Lilli – alias de feeks – is de intriges meer dan beu. Ze dreigt ermee de show te
verlaten. Maar daar steken twee bandieten en bedrieger Bill een stokje voor. Lukt de
list en blijft Lilli? Ontdekt Fred de leugens van medespeler Bill? Kan er ooit nog liefde
zijn tussen Fred en Lilli?
U ontdekt het allemaal in ‘Kiss me, Kate’. Een hilarische Broadway klassieker die
meer dan 2000 voorstellingen lang te zien was in New York en Londen.
De Cast is indrukwekkend met: Jan Schepens, Goele De Raedt, Line Ellegeers, Bert
Verbeke en James Cooke.
Organisatie: om u het u gemakkelijk te maken richten we een bus in zodat u geen
parkeer problemen heeft en kunt genieten van een heerlijke portie paling in het

restaurant De Nieuwe Pluym. U kunt natuurlijk ook iets anders kiezen of elders eten of
met de eigen wagen komen. U kiest op voorhand uw gerechten op de website
www.denieuwepluim.be/menu.html en u laat me uw keuze weten. Op de website
staan geen prijzen vermeld. Maar om u een idee te geven, paling in het groen kost
26,20 euro, een steak of scampi’s kosten 20,90 euro.
Zit u graag samen met een aantal personen aan tafel, laat het me weten en we
trachten alles naar uw wensen te regelen.
Bus vertrek 16.00 uur aan de parking van Antwerp tennisclub, Marialei
Wommelgem. Daar vindt u plaats genoeg om uw wagen te parkeren.
We hebben tot 30 april een optie op 50 goede plaatsen. Na twee weken zijn er reeds
duizenden tickets verkocht...
Onze service: goede plaatsen, geen transport- en parkeer probleem, reservatie
in de Nieuwe Pluim, waar de paling altijd heerlijk smaakt en bovendien een
stevige korting op de inkomprijs.

