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Het verhaal: een steenrijke man verliest zijn vrouw maar zij dwingt op haar sterfbed 
nog de belofte af om opnieuw gelukkig te worden. Voor dit nieuwe geluk dienen 
zich verschillende dames aan die elk toch wel een heel erg verschillende motivatie 
hebben. Als tenslotte jaloezie de bovenhand neemt, gebeuren er rare dingen. 
Zes acteurs waarvan er slechts één zijn mannetje moet staan, brengen een geolied 
spektakel waarbij u - voor u er erg in heeft - meegevoerd wordt naar onvoorstelbare 
situaties. 

Vaartteater brengt een tragikomedie, een avond plezier en verwondering 
verpakt in een toneelstuk waar ernst rijkelijk wordt overgoten met dikke lagen 
humor. Geschreven door Haye van der Heyden als eerbetoon aan de Neder-

landse acteur Johnny Kraaijkamp, bekend van de ‘Johnny & Rijk show’.

Regie: Walter Roedolf
Spelen voor u: 

Sophie Casse, Anita Cluyts, Isabel Devriendt, Kristin De Wolf, 
Maurice Page, Nadine Pardon
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Vaartteater vzw - Gemeenteschool, Baron Descampslaan 105, 3018 Wijgmaal
Kaarten: EUR 7. Start: 20 u. Reservatie: www.vaartteater.be of 016-60 83 57

spektakel waarbij u  voor u er erg in heeft  meegevoerd wordt naar onvoorstelbare
situuatatieies. 

Vaartteater brengt een tragikomedie, een avond plezier en veverwrwonondd
verprpakaktt inin e eenen t tononeeeelslstutukk awaar ern tst r rijijkekelilijkjk w worordtdt o ovev rgoten met dik
humor. Geschreven door Haye van der Heyden als eererbetoon aan de

Het verhaal: een steenrijke man verliest zijn vrouw maar zij dwingt op haar sterfbed 
nog de belofte af om opnieuw gelukkig te worden. Voor dit nieuwe geluk dienen 
zich verschillende dames aan die elk toch wel een heel erg verschillende motivatie 
hebben. Als tenslotte jaloezie de bovenhand neemt, gebeuren er rare dingen. 
Zes acteurs waarvan er slechts één zijn mannetje moet staan, brengen een geolied 
spektakel waarbij u - voor u er erg in heeft - meegevoerd wordt naar onvoorstelbare 
situaties. 

Vaartteater brengt een tragikomedie, een avond plezier en verwondering 
verpakt in een toneelstuk waar ernst rijkelijk wordt overgoten met dikke lagen 
humor. Geschreven door Haye van der Heyden als eerbetoon aan de Neder-

landse acteur Johnny Kraaijkamp, bekend van de ‘Johnny & Rijk show’.

Regie: Walter Roedolf
Spelen voor u: 

Sophie Casse, Anita Cluyts, Isabel Devriendt, Kristin De Wolf, 
Maurice Page, Nadine Pardon

19, 20, 26 en 27 maart 2010

Vaartteater vzw - Gemeenteschool, Baron Descampslaan 105, 3018 Wijgmaal
Kaarten: EUR 7. Start: 20 u. Reservatie: www.vaartteater.be of 016-60 83 57

orstelbare

dede iring 
kke lagen
e Neder-

l waarbij u  voor u er erg in heeft  meegevoerd wordt naar onvoorstelbare spektake
 situuatatieies.

tteater brengt een tragikomedie, een avond plezier en veverwrwonondede iring Vaart
inin e eenen t tononeeeelslstutukk awaar ern tst r rijijkekelilijkjk w worordtdt o ovev rgoten met dikke lagen verprpakaktt 

humor. Geschreven door Haye van der Heyden als eererbetoon aan de Neder-humor.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 595.276]
>> setpagedevice


