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Mong & Tamara: Brood en Rozen

Bent u ook verontwaardigd dat 15% van onze bevolking als arm beschouwd wordt?
Op 16 oktober organiseren CC Jan Tervaert en 't Verhoog de humoristische en aangrijpende voorstelling 'Brood en
Rozen' in het kader van werelddag verzet tegen armoede.Grappig en geëngageerd vertel- en zangtheater
geïnspireerd op het gelijknamige boek van Lieven De Pril over armoede in Vlaanderen.
Mong Rosseel brengt samen met zijn dochter Tamara en 4 muzikanten van 'De Illustratie' straffe liederen en verhalen
over de strijd tegen armoede. Verhalen over gewone mensen die na een tegenslag plots in een
schuldenspiraal komen. Over de kracht van vrouwen die knokken om de eindjes aan elkaar te knopen, over
vluchtelingen en vooroordelen...
Deze voorstelling is gebaseerd op de verhalen van mensen in armoede, die Lieven De Pril bundelde in het boek 'Brood
en rozen voor iedereen'. Lieven is al 30 jaar actief in de armoedebestrijding. Hij werkt voor de vzw Welzijnsschakels,
die via vrijwillige inzet armoede aanpakt in de eigen omgeving.
Iedereen is welkom vanaf 19u voor een hapje en een drankje. Ondertussen kan je genieten van een
fototentoonstelling, gecreëerd door een groep creatieve en geëngageerde bezoekers van ’t Verhoog.
Na een korte toespraak van Schepen Ann Verschelden om 19u40, verzorgt Lieven samen met ervaringsdeskundige
Caro Bridts om 19u45 de inleiding. De voorstelling start om 20u15. De opbrengst
van deze avond gaat naar de voedselbedeling van 't Verhoog.

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

Prijs
€12.00

€ 10 korting
€ 5 OK-pas

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

Tickets
Bestel tickets
Activiteiten



Lien Van de Kelder, Jan De Smet, Wouter berlaen - Chique Dingue



Beat Cancer With Music | Yannick Bovy



De Chachas - Dans met mij tot morgenvroeg

26 januari 2023

08 februari 2023

16 februari 2023

Meer activiteiten

