
 

 

         
 
 

Leuven, 15 november 2018 
 
Beste cultuurliefhebber, 
 
Met het einde van het jaar in aantocht, vind je in deze circulaire de aankondiging en mogelijkheid tot 
inschrijven voor twee activiteiten in Mechelen: een monoloog voor volwassenen (nog in 2018), en een 
visueel spektakel voor kinderen (al in 2019). 
 
 
Zondag 16 december 2018: Theatervoorstelling in Mechelen 
 

Voor de eerste theatervoorstelling van ons werkjaar trekken we naar Mechelen. Daar programmeert 
Theater M op zondagnamiddag de monoloog “Verhaal van een sterke vrouw in oorlogstijd”. 
Deze voorstelling speelde al vroeger, maar wordt nu hernomen wegens groot succes. 
 

 
Marilou Mermans grasduint – via een dagboek – in het waargebeurde verhaal van een 
sterke, eenvoudige, jonge vrouw, opgegroeid in een landelijk, pittoresk dorpje, aan het begin 
van haar volwassen leven en vol vertrouwen in de toekomst. Ze getuigt hoe ze ondanks 
alles, en met een onverzettelijke kracht, de gruwel van de oorlog ervaart, beleeft en 
overleeft. “Oorlog verandert levens, verandert mensen, schudt alles door mekaar en zet het 
leven op zijn kop, vernietigt en verminkt.” 

 
Nog in de sfeer van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog vindt deze voorstelling plaats in de 
knusse 17e eeuwse kelder van het theater. 
 
We trekken op eigen kracht naar Mechelen en ontmoeten elkaar om 14u15 aan de ingang van het 
theater. Daar worden de tickets overhandigd. De voorstelling start om 14u30. Na afloop gaan we 
samen iets drinken in de cafetaria ter plaatse. 



 

 

 
Theater M is gelegen op wandelafstand van het station van Mechelen, en er zijn enkele parkings in 
de nabijheid. In de bevestigingsbrief mag je meer details verwachten over de bereikbaarheid incl. de 
uurregeling van de trein vanuit Leuven. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 17 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 6 december via het strookje op blz. 3. 
De kaarten voor deze activiteit werden vooraf aangekocht, het aantal deelnemers is dus beperkt. 
Je inschrijving is definitief na betaling.  
 
Zaterdag 5 januari 2019: Kindervoorstelling “Zo slim als een ezel” in Mechelen 
 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we tijdens de kerstvakantie onze activiteit voor kinderen en 
kleinkinderen. Hiervoor waren we in het (verre) verleden al vaak te gast in het Cultuurcentrum van 
Mechelen, dat toen nog “Figurentheater De Maan” heette. Dit jaar kozen we voor de voorstelling van 
“Zo slim als een ezel” door theatergezelschap Podvis, met als doelpubliek kinderen vanaf 6 jaar. 
Wij kochten kaarten voor de voorstelling van zaterdag 5 januari om 14 uur. 
 

 
 

Ezel ontsnapt uit het weeshuis waar hij stenen moet sjouwen en erg vies eten krijgt. 
Achtervolgd door het vervelende duo Bijl en Hak reist hij langs vreemde plaatsen, bewoond 
door merkwaardige figuren. Hij vliegt op een Zaagvogel en in een Helikopterstoel. Hij trekt de 
Stoute Schoenen aan, schrikt van Tasman, valt in een ravijn en leest een voorspelling in de 
sterren. Hij wordt verkocht aan een heel onprettig circus, zal afgeschoten worden door een 
kanon en middendoor gezaagd. Zijn leventje lijkt ten einde, is hij slim genoeg geworden om 
dit op te lossen?  
 
Zo slim als een ezel is een beeldende theatervoorstelling zonder tekst maar met veel mooie 
muziek. De acteurs zijn gevonden voorwerpen, kapotte dingen en oude spullen. TAMTAM 
werkte samen met schrijver en schilder Wim Hofman. Hij hielp met het verhaal en tekende 
de landschappen voor de korte animatiefilms die de scènes verbinden. 

 

We trekken op eigen kracht naar Mechelen en ontmoeten elkaar om 13u45 aan de ingang van het 
theater. Daar worden de tickets overhandigd. De voorstelling start om 14 uur. Na afloop gaan we 
samen iets drinken in de een gelegenheid in de buurt. 
 

Het Cultuurcentrum is gelegen in het centrum van Mechelen, vlakbij de kathedraal. In de 
bevestigingsbrief mag je meer details verwachten over de bereikbaarheid incl. de uurregeling van de 
trein vanuit Leuven. 
 

De inschrijvingsprijs bedraagt 15 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 15 december via het strookje op blz. 3. 
Ook voor deze activiteit werden de kaarten vooraf aangekocht, en is het aantal deelnemers beperkt. 
Je inschrijving is definitief na betaling.  



 

 

 

 
Tot 6 december sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be  
 
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be  
 
Ondergetekende ............................................................................................. (naam + voornaam) 
 
E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………........................................................... 
 
wenst in te schrijven voor de voorstelling “Een sterke vrouw in oorlogstijd” in Mechelen op 16 december 
 

voor  ........……...…. personen x 17 EUR =  .....…..................................... EUR 
 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
 
 

 
Tot 15 december sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be  
 
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be  
 
Ondergetekende ............................................................................................. (naam + voornaam) 
 
E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………........................................................... 
 
wenst in te schrijven voor de kindervoorstelling “Zo slim als een ezel” in Mechelen op 5 januari 
 

voor ........…….......... volwassenen    +    ............……... kinderen         
 
totaal ........……...…. personen x 15 EUR =  .....…..................................... EUR 

 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
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