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TM Het Eenzame Westen – Slachtinge

Het West-Vlaamse gezelschap Theatermakery Het Eenzame Westen pakt met ‘De God van de Slachting’ van Yasmina
Reza een loepzuivere komedie aan.
Wanneer een elfjarig jongetje een ander met een stok twee tanden uit de mond slaat én daarbij geen berouw toont,
moeten de volwassenen praten. Dat vinden de ouders van het slachtoffer. Dus komen de twee koppels samen om de
dingen uit te praten en op een beschaafde manier te zoeken naar oplossingen. Een formaliteit. Ze zijn immers
ruimdenkende, fatsoenlijke mensen. Politiek correct ook. En verstandig.
De glazen worden voller en weer leger en de gezelligheid slaat gauw om. Wanneer de situatie volledig escaleert, lijkt
beschaving ver te zoeken en wordt de menselijkheid wel erg stevig gerelativeerd.
Messcherpe dialogen en vuistharde humor maken dit stuk tot een komedie waarin kleine, menselijke drama’s uitlopen
in hilarische, bitterzoete taferelen.
In 2011 verfilmde Roman Polanski het stuk met o.a. Jodie Foster en Kate Winslet.
Nu maken West- Vlaamse klasbakken Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, Lien De Graeve en Tom Ternest zich op voor
een partijtje verbaal boksen.
Uiteraard in een West-Vlaams dialect, maar met een vernuftig systeem van boventiteling deze keer!
Met: Lien De Graeve, Mathias Sercu, Tom Ternest en Maaike Cafmeyer
Met een inleiding om 19u30; I.s.m. Kultureel Komitee

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

Prijs
€16.00
13 (-26/+65/abo/groep) – 8 (OK-pas) EUR

Tickets
Bestel tickets
Activiteiten



Zogge Speelt - Moord op de piste (vrijdag) - VOLZET!



Zogge Speelt - Moord op de piste (zaterdag) - VOLZET!



Zogge Speelt - Moord op de piste (zondag) - VOLZET!

14 oktober 2022

15 oktober 2022

16 oktober 2022

Meer activiteiten

