BASF Seniorenclub

Secretaris : François van den Buys
Hoge weg 314 2940 Hoevenen
 francois.van.den.buys@telenet.be
 : 03 664 86 35  0486 610 340

Onderafdeling BASF Personeelsclub vzw
Haven 725 Scheldelaan 600 2040 Antwerpen

Clublokaal : De Geesten
Waterstraat 12
2180 Ekeren  : 03 541 60 14

28 november : 14h
Beste toneelliefhebbers,
Dirk Van Vooren speelt Alain De Vlieger,
een lusteloze maar brave
kantoorbediende van middelbare leeftijd;
zijn vrouw, Sylvie (gespeeld door Jasmine
Jaspers), eveneens uitgeblust, is
huisvrouw en compleet vastgeroest in
hun saaie alledaagse leventje. Op weg
van het werk naar huis verwisselt Alain
per ongeluk zijn koffertje met dat van een
Russische gangster. Hij opent de koffer in
een plaatselijk café en ontdekt daarin
tien miljoen euro. Vanaf dat moment wil
hij alleen nog maar zijn oude leventje van
hard werken ruilen voor nietsdoen, het geld meenemen en zo snel mogelijk samen met zijn
vrouw vluchten. Thuisgekomen wacht Alain echter een verrassingsverjaardagsfeestje met een
bevriend koppel (gespeeld door Christophe Stienlet en Joyce De Troch) dat Sylvie in het geniep
aan het voorbereiden was. Hij boekt heel impulsief meteen een vlucht naar de Braziliaanse zon
en belt een taxi voor 2! Voor ze echter kunnen vertrekken komen de vrienden toe en dagen er
ook heel wat onverwachte figuren op. Het begin van een dolle avond met onverwachte
wendingen!

Frankrijklei 85-87
2000 Antwerpen

22 euro per persoon, inclusief een pauzedrankje. Wij namen een optie voor 80 plaatsen !!
Probeer minstens 15 minuten vroeger te zijn aub.
Inschrijven op 17 september van 13h30 tot 15h in zaal “De Geesten” te Ekeren of storten voor
12 september .
aanspreekpunt voor deze activiteit : Leo Geeraerts
De beste groeten vanwege het bestuur.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inschrijven 17 september

14h tot 15h00

Toneel : ’t Groot lot : 28 november

Naam BASF lid : …………………………………………………… Naam partner : …………………………………………….
Aantal personen :

……………………………..

Rek. BE28 0689 3009 3520

x 22 €

=

………………..

IBAN : GKCCBEBB Seniorenclub BASF

