ZWIJG!
Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck - 7 april 2022

Beste inwoner van Bilzen en omstreken,
Wij zijn twee broers en wij zitten met een vraag die heel dringend gesteld moet worden.
Eigenlijk vinden wij dit zelf erg vervelend maar wat moet moet.
Daarom zouden wij jullie beleefd willen vragen om op donderdag 7 april 22 naar de feestzaal in cc De Kimpel te
komen.
Tot genoegen en alvast bedankt.

ZWIJG! is een tragikomische voorstelling van en met Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck.
De pers over deze voorstelling:
“De twee acteurs wurmden zich in een XXXXL-broek van bruin ribfluweel en toonden zich in ZWIJG! meesters van de lach, de
mimiek én de subtiele maatschappijkritiek.“ © Knack Focus
“Ze brengen geen razend actueel maar razend noodzakelijk theater. Theater dat de lachspieren traint en de keelkroppen op
de gepaste momenten doet aanzwellen. Het is toneel van het soort dat iedereen verleidt tot de modus 'ik denk even niet
meer aan de wereld, ik ga enkel genieten van deze meesterlijke speelvogels’.” © Knack Focus
“Hoe geestig het beeld van die twee krakken in hun rolstoel ook is, het is ook een beeld dat op de meest grappige manier de
grootste levensles toont: mensen - in alle kleuren en vormen, met of zonder beperking - kunnen niet zonder elkaars
zorgzaamheid. Speelser en guitiger dan ZWIJG! wordt die boodschap niet.” © Knack Focus
“Als Bruno Vanden Broecke en Tom Van Dyck in het tragikomische Zwijg! het podium komen opgereden in één en dezelfde
broek, is de lach nooit ver weg.” © GVA
“Die verbondenheid tussen de personages én de acteurs zindert tussen alle grappen en grollen door. Los daarvan zetten Van
Dyck en Vanden Broecke, die anderhalf uur net niet op elkaars schoot zitten, hier wel een huzarenstuk neer. Als theaterbroers
zijn ze twee handen op één buik, ze zijn aan elkaar gewaagd.” © GVA
Lees hier de volledige recensies die verschenen zijn in Knack Focus , De Standaard en Gazet van Antwerpen.

website: http://www.dekempvader.be

Prijs
€ 16
VRIEND van de KIMPEL en reductie: 14 euro

Bestel tickets
Ruilbox

