Met Annemie Joris, Stefan Deloose, Nadine van Etten, Roos Joris en Filip Lambert.

‘De Amazones’
Een tragikomedie van Jean-Marie Chevret
Drie vrouwen, 50-ers en niet onbemiddeld, zijn de beste vriendinnen vanaf hun schooltijd. Martine, in
de steek gelaten door haar echtgenoot, probeert te overleven op haar appartement. Micky,
workaholic en vrijgezel, is haar chique loft beu en Annie, animatrice op exotische bestemmingen en
mannenverslindster, krijgt plots haar ontslag. Ze beslissen om samen te gaan wonen en zweren de
mannen af. De enige man die ze dulden is Lucas, student en homo, die een kamer huurt bij
Martine. De vrouwen vegen hun voeten aan alles en in hun ‘woonwagen’ tellen enkel de wetten van
de amazones: comfort, welzijn en vrijheid! Ze eten ongezond, drinken witte wijn uit kartonnen bekers,
maken zich niet meer op, kijken naar erotische films op tv en maken vooral veel plezier. Maar dan
krijgen ze een telefoontje van Beatrice, een gezamenlijke vriendin uit hun studententijd, die vraagt of
haar zoon Wim, die net een zelfmoordpoging achter de rug heeft, enkele weken bij hen mag komen
logeren om wat op adem te komen. Ze kunnen niet weigeren maar ze denken er niet aan hun
levensstijl te veranderen. Wanneer Wim, een knappe jongeman, arriveert beginnen bij de drie
vrouwen de hormonen op hol te slaan. Met een man in de buurt worden de drie vriendinnen
concurrenten en alles loopt niet meer zoals gepland… of toch?

Datum : zaterdag 24 november 2012 om 20u30
Groepsprijs (vanaf 20 personen) : 11,00 euro/ticket
MULTATULI Theater vzw
Lange Vlierstraat 5
2000 Antwerpen
Tel. : 03/231.68.14
www.multatulitheater.be
Parkeren
Opgelet! Er zijn op dit ogenblik wegenwerken in de Nationalestraat.
In de buurt van het theater is er betalend parkeren, ook op zaterdag.
Parking Groenplaats is ook een mogelijkheid.
Gratis parkeren kan op de gedempte zuiderdokken.

Afsluiting van de inschrijvingen : 5 november 2012

