You are using a browser that is not supported by the Google Maps JavaScript API. Please consider changing your browser.
Learn more Dismiss

William Boeva - B3OVA
William Boeva is 30 geworden. Dertig. Toen we hem vroegen wat hij daarvan vond, riep hij: “Ik ben nog altijd jong!”
Daarna bekogelde hij ons met flippo’s en Pokémonkaarten.
En daar wringt dus het schoentje: 30 jaar. Nog niet oud, maar ook niet echt jong meer. Er wordt namelijk zoveel
verwacht van iemand die 30 is. Heb je al een huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra oplader voor je
smartphone?
Wat dan met al het leuks dat tot je 29 ste wel nog gewoon mocht? Waarom mag je plots niet meer last-minute
afspreken met vrienden en in het midden van de nacht take-away bestellen? Waarom is Nintendo-merchandise
verzamelen opeens voor kinderen? “En ja, ik weet ook wel dat die lege pizzadozen buitengezet moeten worden, maar
ik heb er een fort mee gebouwd en dat is ook waardevol!”
Is zijn leven nu voorbij? Of stelt hij zich aan en moet alles nog beginnen?
William voelt aan alles dat hij nu zijn leven echt in handen moet nemen, want het is nog niet te laat! Denkt hij.
Het is tijd om afscheid te nemen van de oude William…

Uitvoerder
William Boeva

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

Prijs
€20.00
€ 18 (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



Nele Bauwens - Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens



Steven Mahieu - Full contact tour



Adriaan Van den Hoof - 't zal schoon zijn als 't af is

04 december 2021

15 januari 2022

12 februari 2022

Meer activiteiten

