
 
 
                                                                                           
‘La Cage aux Folles’ 
Theater Elckerlyc 
 
In het najaar van 2019 haalt productiehuis Deep Bridge de Vlaamse musicalversie van het 
iconische stuk ‘La Cage Aux Folles’ naar Theater Elckerlyc. Het van oorsprong Franse 
toneelstuk werd over de jaren al ontelbare keren vertaald en verfilmd maar tot een 
Vlaamse musicalversie kwam het nog niet. Tot nu.  
 
Het is 35 jaar geleden dat het stuk in première ging op Broadway. In die tijd was het taboe 
om een gay koppel op het podium te spelen maar misschien is het wel net die controverse 
die ervoor gezorgd heeft dat het stuk tot op de dag van vandaag nog steeds een succes is. 
In ‘La Cage Aux Folles’ ontvouwt zich een humoristisch, maar tegelijkertijd ook een 
integer verhaal over familiewaarden, onvoorwaardelijke liefde en vooral de behoefte om 
te vieren ‘wie je bent’, ongeacht je geaardheid. 
 
Het Verhaal  
Het stuk speelt zich af in het nachtleven van Saint-Tropez. Albin en Georges leiden een 
liefdevol en onbekommerd bestaan aan de Franse Côte d’Azur. Hier runnen ze de 
befaamde nachtclub ‘La Cage Aux Folles’ waar Albin de grote hit is met zijn travestie  
act als ‘ZaZa’. Wanneer de zoon van Georges aankondigt te willen trouwen met de dochter 
van een conservatieve politicus, wordt hun leven op z’n kop gezet. Met een bezoek van de 
toekomstige schoonfamilie in het verschiet, besluiten ze om hun levensstijl drastisch te 
verbergen. Kunnen ze de schijn hoog houden? 
 
De hoofdrol van Albin is weggelegd voor Koen Crucke, die naar eigen zeggen de rol van zijn 
leven zal spelen als star performer ‘Zaza’. La Cage Aux Folles is een meesterwerk van 
humor en menselijkheid.  
 
Wanneer:            Zaterdag, 19 oktober 2019 om 20h00 
Waar:                  Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen 
Tickets cat. 1:     leden 30 euro – niet-leden 35 euro(i.p.v. 39,50 euro) 
 
Afsluiting inschrijvingen:  Begin september en zolang er plaatsen beschikbaar zijn. 


