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Els De Schepper - ziet ze vliegen

Opgelet! Voor deze voorstelling is een Covid Safe pas vereist! Zie tabblad corona.
Els de Schepper presenteert een gloednieuw spektakel, een turbulente vlucht uit de realiteit. Je zal worden
meegevoerd in een wereld vol ontroering, glimlachjes en schaterbuien. Je komt binnen in een fictieve luchthaven
alwaar je op een bijzondere manier zal worden ingecheckt. Je loopt door de douane, en komt binnen in de wonderlijke
wereld van EDS Airlines. Je zet je gsm in vliegtuigstand en dan start een dolle show vol gein en ongein. Laat je dus
meevoeren op een expeditie tot in de diepste kern van Els haar hoofd. Een zoektocht met als belangrijkste vraag:
waar zijn de liefde en de uitbundigheid gebleven?
Fasten your seatbelts en geniet van de fratsen van Dikke Rita uit Gent die plotseling stewardess is geworden. Geniet
van de wijze naïviteit van Klein Elske en haar denkbeeldig vogeltje. Luister naar de buitensporige Nonkel Richard en
hoe graag hij zijn Rita ziet. En leer hoe Sonja de depressieve reisleidster op zoek is naar het grote geluk.
Een volbloed roadmovie op het theater met een soundtrack van Steve Willaert. Een spannend verhaal met een
absurde inslag a la Grand Hotel Boedapest en La science des rêves. Èn met een verrassende “vliegende” apotheose. Je
zal je innerlijk kind tegoed gedaan hebben en na afloop voel je een bevrijding alsof je werkelijk zelf twee uur hebt

gevlogen op eigen kracht. Het zal het hart en de lachspieren deugd doen.
Els de Schepper ziet ze vliegen is ondertussen de 15e show van Els de Schepper. Met elke voorgaande show trok Els
op een indrukwekkende tournee door Vlaanderen, wat nogmaals onderstreept dat zij de onbetwiste grande dame van
het Vlaamse cabaret is.

Uitvoerder
Els De Schepper

Waar
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be
Toon op kaart

Prijs
€24.00
€ 22 korting

Organisatie en contact
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be

Tickets
Bestel tickets
Activiteiten



Jan Jaap Van der Wal - III-ième



Henk Rijckaert - Influencer



David Galle - Joepie

01 oktober 2022

14 oktober 2022

05 november 2022

Meer activiteiten

