
Gomaar
TEKST: WIM DE WULF  I  REGIE: SARAH MOENS

Het klinkt als Hamlet, maar dan in’t oervlaams: “Alles komt terug. Niets is wat het is. Soms is 
het zó, soms is het zó. Het is wat het is. Maar wat het ook is, het ís altijd wel iets. Tisaltijdiet.” 
De Gomaartrilogie van de te vroeg overleden schrijver/theatermaker/muzikant Wim De Wulf is 
dan ook een meesterwerk met bescheiden Shakespeariaanse allures. Volks, menselijk en univer-
seel. We vertellen u het verhaal van Gomaar (half Godfried, half Maria): zijn leven zijn dorp, zijn  
familie. En over de liefde, met al haar gezichten, die alles en iedereen verbindt. Een portret in drie  
delen met drie prachtige titels: ‘Stekezotvanu’ , ‘Wiedatterieris’ en ‘Tisaltijdiet’ waarin Gomaar 
zal groeien van een onschuldige boerenzoon naar een zoekende student tot een vader in een 
steeds veranderend Vlaanderen.
Sarah Moens, kleindochter van ‘onze’ Greet Stulemeijer, zal regisseren. Tja, u ziet het: alles komt 
altijd terug. En uiteindelijk is Elckerlijc toch ook een beetje een familie.

Data: 29 september en 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19 en 20 oktober 2018*
Met: Ortwyn Arts, Tim De Weerdt, Eva Raus, Cindy Wouters, Anne Proost, Bart Van Herck,
Dominic Van Mechelen, Annabelle Looyens en Roger Wijnen

Konijn met pruimen
TEKST: DIMITRI VERHULST  I  REGIE: RUTH BASTIAENSEN

Smaken verschillen. Niet iedereen zal houden van Dimitri Verhulst , de hitauteur van o.a. ‘De 
Helaasheid der dingen’ en ‘De Laatkomer’ die deze ‘Konijn met Pruimen’ schreef. Ook zal niet 
iedereen beginnen te watertanden over een bord konijn met pruimen. Vegetariërs bijvoor-
beeld. Of konijnen. Mensen verschillen. Generaties verschillen. Het moet er zijn: verschil. 
Chantal en Walter vinden van niet. Ma en pa van Campenhout krijgen bezoek van hun zoon 
en zijn nieuwe vriendin. Zij eet geen konijn. Zij heeft geen rijbewijs. Zij draagt geen beha. Wie 
heeft hij in Godsnaam nu weer meegebracht? Oorlog aan de Vlaamse tafel. De eetkamer wordt 
een boksmatch van idealen: borden en verwijten zullen door de lucht vliegen. Grappig theater 
met een scherp kantje. Ruth Bastiaensen regisseert. Hopelijk zijn er overlevenden.
Het konijn alvast niet.

Data: 17, 20, 23, 24, 25, 27 en 30 november en 1, 6, 7 en 8 december 2018* 
Met: Joris Gielen, Michelle Mes, Frank Robben en Annemie Fierens

Aya no tsuzumi, Kantan & Sotoba Komachi 能
TEKST: YUKIO MISHIMA  I  REGIE: RUDI CLAUSE

Als derde stuk dit seizoen krijgt u...drie stukken: ‘De honderdste Nacht’, ‘De fluwelen Trom’ 
en ‘Het betoverde Kussen’. Een selectie uit de ‘vijf moderne Noh-spelen’ van één van de 
grootste Japanse auteurs Yukio Mishima. Gedurfd, bijna gewaagd theater dat zich afspeelt 
in de schemerwereld tussen leven en dood, waar geesten en mensen nauwelijks van elkaar 
te onderscheiden zijn. ‘Noh’ betekent ‘kunnen’, -gekund, -kunst: theater waarbij ieder ge-
baar, ieder masker, elke plooi en woord aardt uit een traditie die als heilig werd beschouwd. 
Maar vergis u niet, dit is eigentijds theater, voor moderne mensen. Universele thema’s 
als liefde, ouderdom en dood zal u zien passeren, in een sprookjesachtige sfeer, waaraan  
regisseur en fotograaf Rudi Clause zijn eigen, zeer individuele draai zal geven. Verwacht u 
aan een aparte wereld. Vergeet even dat u in Turnhout bent en droom met uw ogen open.

Data: 26 en 29 januari en 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15 en 16 februari 2019* 
Met: O.a. Michaël Van Caeneghem, Sabine Wellens, Katelijne Keijzer, Emma Van Ammel, 
Laura Robben, Stephanie Driesen, Gaby Megens, Jelle Teck en Elia Dresselaers

De voorbijgangers
TEKST: MALOU DE ROY VAN ZUYDEWIJN I  REGIE: IRIS VAN INGEN SCHENAU

Onze laatste productie is een reis. Van het ene ‘hier’ naar het andere ‘hier’. Een reis doorheen de 
seizoenen. Een reis van een dochter, een moeder en een grootmoeder, touwtrekkend met de tijd: 
wie wil loslaten, wie blijft hardnekkig vasthouden. Of is alles al beslist? Een verteller (wie hij is, laten 
we in het midden) observeert en neemt ons mee, dolend, op zoek naar een richting. Met het ritme 
van een licht gedicht glijdt deze voorstelling voorbij: schijnbaar simpele gesprekken over vroeger, 
de rompslomp van elke dag, televisie, het weer en dans. Altijd dans. Theatermaakster Iris Van Ingen 
Schenau, die bij ons ook ‘Heldendeugd’, ‘Woeste Hoogten’ en vorig seizoen nog ‘Marius’ regisseerde, 
brengt ditmaal ‘De voorbijgangers’ van Malou De Roy van Zuydewijn… een gevoelig, poëtisch verhaal 
dat zichzelf telkens lijkt te herhalen, op het podium, maar ook in het echte leven. U zal het herken-
nen: we zijn we allemaal kinderen, allemaal mensen, allemaal…Laat dit stuk niet aan u voorbijgaan.

Data: 27 en 30 april en 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17 en 18 mei 2019* 
Met: Kathleen Lemmens, David Lenaerts, Annemie Van Hees en Isabelle Daniëls

*Data onder voorbehoud. De eerste zondag van elke voorstelling is er een matinee om 15u.



Abonnement:  €35
Reductieabonnement:  €30  (60+ en leden van Open Doek)
Erelid:  €40  (1 plaats per voorstelling)
Beschermlid:  €80  (2 plaatsen per voorstelling)
Toegangsprijs:  €11
 €10  (60+ en leden van Open Doek)
 €6  (CJP en jongeren onder 18)

Je abonnementskaarten liggen klaar op de avond van 
de voorstelling. Als je jouw vaste plaats wil behouden 
of vanaf dit seizoen een vaste plaats op eenzelfde dag 
wil, gelieve dit dan bij storting te vermelden. (Voor-
beeld: 2 x vast 1ste zaterdag). Als vaste abonnee moet 
je niet nog eens online boeken. Jouw plaatsen worden 
automatisch vastgezet voor het volledige seizoen.

Gelieve bij overschrijving abonnement op BE36 0010 
5551 3681 van Elckerlijc Turnhout je volledige naam, 
adres en type abonnement te vermelden.(Voorbeeld: 
voor een storting van 100 euro: vermeld dan 2 x ab. + 
1 x red.). Noteer ook ‘nieuw’ als je voor de eerste keer 
een abonnement neemt.

• Reserveren kan vanaf 12 dagen voor de première op 014/42 42 10 
op werkdagen tussen 18u en 19u. 

• Ticketaankoop online gaat via www.elckerlijc.com. 
• Tijdens alle voorstellingen kan je gratis parkeren op de vroegere 

parking van Peeters-Govers in de Korte Gasthuisstraat. De parking 
blijft open tot na sluiting van de bar.

• Waarom geen ere- of beschermlid worden?  
Of geef een abonnement als geschenk aan familie of vrienden.

• Alle info over sponsoring vind je via www.elckerlijc.com 

2018-2019

couverke@skynet.be
0473/640184

Jeugdproductie Ridder Dikkie
9, 10, 15, 16,17, 23 en 24 maart 2019*

Tekst: Filip Santens 
Regie: Stephanie Driesen en Laura Robben

Aperitiefvoorstellingen
25 en 26 mei en 8 en 9 juni 2019*

Regie: Willem De Roover
Abonnees genieten van reductie bij de 
aperitiefvoorstellingen.

Wagenspel
Augustus 2019

Hofpoortteater
Elckerlijc

Hofpoort 6
2300 Turnhout

014-42.42.10
info@elckerlijc.com
www.elckerlijc.com

60ste speelseizoen

Koffie Boonjour - Dink NV – Domus 85 – Single, Sail & Sun – Lavetan – Smurfit-Kappa – Park Motors - Quid pro Quo – Verde
Bob Peeters fotograaf – Schoonmaakbedrijf Ceulemans – Schuermans advocaten – Notarissen Segers-Eyskens – Verzekeringen P&V
De hapjes bij de première worden verzorgd door ’t Couverke, Lichtaart. Tel: 014553631

60 jaar Hofpoortteater Elckerlijc

Asterix, Barbie, Luc Wyns, Rudi Vranckx, Emma Thompson, Ben-Hur (de film), 
Bart Peeters en het huwelijk van Albert en Paola: zij worden allen 60 in 2019. 
En wij ook. Al sinds 1959 probeert Elckerlijc - of sinds 1978 ‘Hofpoortteater 

Elckerlijc’, toen we met z’n allen uit ‘de Luizenpoort’ trokken - een andere realiteit 
voor u op de planken te brengen. Velen zijn trouw gevolgd en hebben ons mee hel-
pen groeien. Acteurs en regisseurs kwamen en gingen, maar sommigen bleven en 
delen al decennia lang fantastische momenten met mekaar, elk seizoen opnieuw. 
We zijn zo dankbaar dat we, samen met u, 60 jaar mogen worden. 

En ook al zijn we bijna pensioengerechtigd, wij spelen verder! Jong bloed vermengt 
zich met het oudere en verfrist ons telkens weer. En ook dit seizoen krijgt u een  
boeiende theatermix: oud en nieuw, klassiek en gewaagd, geestig en poëtisch.  
U weet ondertussen wat u van ons mag en kan verwachten. U ziet het: we zitten niet 
stil! Gaan we hiermee samen verder? Met niet stil zitten? En mocht u toch uit uw 
stoel vallen, nemen we daar graag de verantwoordelijkheid voor. 

Wees welkom en tot in de bar!

BUITEN ABONNEMENT

Met de steun van onze zeer gewaardeerde sponsors!

De aankondiging van onze producties gebeurt 
uitsluitend digitaal. Indien je niet in ons mailbestand 
zit, stuur dan een mail naar info@elckerlijc.com


