Grof Geschud - Lijmen

Grof Geschud, een Vlaams-Nederlands cabaretduo, leerde elkaar in 2014 kennen op de Koningstheateracademie in ‘s
Hertogenbosch. Inmiddels is het duo met de hoogste onderscheiding afgestudeerd. “Een uitzonderlijk, evenwichtig,
mooi gecomponeerde voorstelling” schreef de externe vakjury. Ook viel Grof Geschud op bij Cameretten “twee mooie
theatermakers met een krachtig samenspel”, “Lijmen is een programma van een hoog niveau” en “hun verhalende,
bijna toneelmatige vorm van cabaret is vernieuwend” aldus de jury.
In Lijmen bevragen Myrthe van Velden en Lander Severins het onvermogen om vast te houden en de angst om los te
laten. Van ridders tot perenvlaai, van Plato tot bejaarden, een hilarische en ontroerende zoektocht om de ander tot op
het bot te doorgronden.
Met: Lander Severins, Myrthe van Velden (tekst en spel), Raf Walschaerts, Minou Bosua (regie), Annalin van Putten
(dramaturgie), Jens Vydt (klankbord), Sander Salden (lichtontwerp), Get Your Art Together (foto), Studio Kaplan
(ontwerp), Co-productie: Grof Geschud, Theater M, Livecomedy.

Alle info: www.grofgeschud.eu
Er kunnen momenteel enkel tickets aangekocht worden voor voorstellingen en films in het aanbod van het najaar
(tot Nieuwjaar).
Reserveren doe je best on-line en met je bubbel (achteraf mensen toevoegen aan je reservatie is niet mogelijk!).
Doordat we overgeschakeld zijn naar een gebruiksvriendelijker ticketsysteem zal er opnieuw geregistreerd
moeten worden. Dit doe je automatisch door de aankoopstappen te volgen.
Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen: je kan je zitplaatsen niet zelf kiezen dit doet het systeem
voor jou via het principe van best beschikbare plaatsen. Je krijgt ook enkel een rijnummer toegewezen om het
kruisen van andere bezoekers te vermijden. op deze manier kunnen we de zaal zo veilig mogelijk vullen.
Een mondmasker dragen binnen het CC is verplicht. Probeer ten allen tijde 1,5 m afstand te houden van de andere
bezoekers en onthaalpersoneel van het CC.
Voorjaar 2021 wordt pas in verkoop gezet tegen het einde van het jaar.

Uitvoerder
Grof Geschud

Wanneer
vrijdag 9 april 2021 van 20:15 tot 22:00

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

Prijs
€15.00
€ 13 korting
Prijzen onder voorbehoud!

Organisatie en contact
CC Jan Tervaert

Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be

Tickets
Bestel tickets
Activiteiten



Stenzel & Kivits - The Crazy Family Concert 7+



Rookie Comedy for Kids 10+



Grof Geschud - Lijmen

31 januari 2021

20 februari 2021

09 april 2021

Meer activiteiten

