Na de ongewoon drukke en zelfs drukkende septembermaand is oktober een
pak rustiger verlopen voor onze vereniging. Tenminste, aan de buitenkant lijkt
dat zo, want achter de schermen zijn we
natuurlfik al bezig met de plannen en
stukken voor de volgende seizoenen.

gaan ophalen in de luchthaven. Wat
aanvankelijk een lastig karwei lijkt wordt al
spoedig een spelvan aantrekking en
afduwen, waarbij de dame in kwestie
vlotjes probeert om iedereen voor haar
karretje te spannen. Afwachten hoe dat

Op 8 oktober zijn heel veel mensen komen

De speeldata liggen natuurlilk al vast: 26 en
27 november, en 2 en 3 december 2016.
Opgelet, de opvoering op zondag zal voor
het eerst een namlddagvoorstelling zijn, en
geen avondvoorstelling! De toeschouwers
die vroeger dachten dat die avondvoorstellingen te laat plaats vonden, of de mensen
die niet kwamen omdat ze niet graag in
het donker nog op pad moesten, kunnen
nu eindelijk kiezen voor een aangename
en passende namiddagvoorstelling. Onze
spelers kunnen haast niet wachten om
eraan te beginnen. Plaatsen hiervoor zijn
eveneens te reserveren vla

kijken naar de opvoering van de komedie
"ln De Duinhalm" in De Kleine Beer. Deze
productie van het Prethuis werd gespeeld
door acteurs die bekend zijn van theater en
televisie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de zaal zo goed als vol zat. Je kon
achterafaan de gezichten van de toeschouwers goed merken dat velen gelachen hebben tot de tranen over de wangen rolden.
Wie deze voorstelling gemist heeft hoeft
echter niet op zijn honger te belijven zitten.
ln apríl 2017 is Het Prethuis opnieuw bij
ons in Beernem te gast met de eveneens
komische productie "Dubbeldate". Kaa rten
hiervoor zijn nu reeds te verkijgen via
ttltwrw.w o n n e b r o n n e. b e.

u

itd raa it!

www.wonnebronne.be.

Dat brengt ons naadloos bij onze website.
Onze webbezoekers vinden nu vlot de weg

Deze maand komt eindelijk onze langverwachte eigen productie van "De
Ondernemers" op de planken. Twee licht
ontregelde zonen moeten van hun
criminele vader een vriendin uit Bulgarije
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naar ons online boekingssysteem en dat
was uiteindelijk de bedoeling. Je gaat op
onze website naar onze ticketshop, kiest
zelf je rij en je stoel in het zaalplan en je
krijgt van ons elektronisch een uitnodiging

tot betaling. Na de ontvangst van de betaling sturen we op dezelfde manier ook de
tickets door.
Sommigen hadden toch moeilijkheden
om de tickets af te drukken. Mocht u in
dat geval zijn, laat het ons dan zo spoedig
mogelijk weten, dan lossen we dat op.
Sommigen drukten hun tickets niet af,
maar hadden ze elektronisch mee - op hun
smartphone of hun tablet! Dat is voor ons
ook goed - op voorwaarde dat we de tickets
op uw schermpjes ook kunnen lezen en
controleren natuurlUkl
Uiteraard kan je ook nog steeds per mail
via

rese ru ati es@wo n n eb ro n n e. be

of

telefonisch via 0493 760878 reserveren.
We zijn dus echt wel steeds te bereiken!
Zo, datwas het dan voor deze maand:tot
heel gauw maar weer, hopelijk in de
Kleine Beer!

