Beste gildevrienden,
Landelijke Gilde Eke promoot ook dit jaar weer de producties van de toneelvereniging Kunst Adelt.
Na 2 jaar coronastilte brengen zij ‘Haar naam was Sarah’ op de planken van CC Nova.
Dit theaterstuk is gebaseerd op de gelijknamige roman Tatiana de Rosnay en bewerkt als theaterstuk voor
Léon van der Sanden. Antony Boone regisseerd het stuk voor Kunst Adelt.
Op scène ziet u heel wat bekende namen zoals Sabine Labbeke, Johan Van Nevel, Joke De Backer, Pieter
Wandels en Diether De Coninck.

De Amerikaanse journaliste Julia doet onderzoek naar een razzia van 16 juli 1942
in Parijs, waarbij Joodse gezinnen massaal uit hun huizen werden gedreven
door de Franse politie.
In haar zoektocht stuit Julia op het verhaal van Sarah, een 10-jarig meisje
dat aan de razzia is ontsnapt.
Hierdoor ontdekt zij per toeval een verschrikkelijk geheim dat haar schoonfamilie
voor haar verborgen wilde houden.
Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de familie om te stoppen met het graven
in het verleden wil Julia koste wat kost de onderste steen boven krijgen.
Door haar vastberadenheid dreigt Julia de grip op haar eigen leven te verliezen,
met grote gevolgen voor haar huwelijk.

Als vereniging krijgen wij de kans om voor onze leden kaarten te reserveren aan voordeeltarief.
De normale toegangsprijs bedraagt 10 €. Via uw gilde betaalt u slechts de toegangsprijs van 9 €.
Elke speeldatum geeft recht op dit verminderd tarief, de onderstreepte data werden eerder vooropgesteld
door LG Eke :
Donderdag 28, vrijdag 29 , zaterdag 30 april om 20u
Maandag 2, vrijdag 6 en zaterdag 7 mei om 20u
U kan kaarten reserveren voor 20 april met duidelijke vermelding van voorkeursdatum, en zolang de
voorraad strekt, via 0472/45.88.15 of vivi.depreester@yucom.be.
De kaarten kunnen contant vereffend worden of via storting op rekeningnr LG Eke BE20 7374 0803 1856.
Wij bezorgen u de kaarten na betaling persoonlijk in uw brievenbus.
LG Eke en Kunst Adelt hopen u te mogen begroeten op één van deze voorstelling.
Vriendelijke theatergroeten,

Het gildebestuur

