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Alsemberg, 13 januari 2019
Graag nodigen wij je uit voor de voorstelling van de Koninklijke Toneelkring ‘De Bietjes’

Zondag 24 maart 2019 om 15 uur
‘SUNJATA’
in Cultuurcentrum Westrand Dilbeek
‘Sunjata, de Leeuwenkoning van Mali’, is geschreven door Pieter Embrechts en Dimitri Leue.
Het is een kleurrijke familievoorstelling met dans en zang die zowel de allerkleinsten als de
allergrootsten zal bekoren.
Lelijk, stom en verlamd komt Sunjata de wereld in. Wat niemand weet, is dat hij voorbestemd is om
de allergrootste koning van West-Afrika te worden. Enkel de bloedmooie, maar uiterst gemene
koningin, kent de waarheid en wil Sunjata koste wat het kost de dood in jagen.
Sunjata voert een lange en avontuurlijke strijd. Zal hij erin slagen om uit te groeien tot de
Leeuwenkoning van Mali?
Tekst: Pieter Embrechts
Regie: Pieter Klinck
Muzikale begeleiding: Anne Van Steenwin

Praktische regelingen
Inschrijven kan alleen door storting van 19,00 euro (i.p.v. 20,00 euro) per persoon op rekening
BE49 7340 2675 8871 van Seniorenclub KBC Brussel vanaf 25 februari tot 7 maart 2019 met
melding ‘De Bietjes’.
De kaarten worden toegekend in volgorde van ontvangst van betaling en rekening houdend met
jouw aanwezigheid op de Algemene Vergadering.
Aandacht! Voor deze activiteit mag je familie en vrienden meebrengen die ook 19,00 euro per
persoon betalen. Gelieve in dat geval de betaling van al jouw kaarten samen over te schrijven op de
hoger vermelde rekening met de melding: ‘De Bietjes voor (aantal) leden en (aantal) niet-leden’.
CC Westrand biedt ons twee vrijkaarten aan die wij gaan verloten onder de leden die hiervoor
hebben ingeschreven. Aan de gelukkige winnaars betalen we daarna het inschrijvingsgeld terug.
De toegangskaarten zijn beschikbaar vanaf 14.30 uur in de inkomhal bij één van onze bestuursleden
en niet aan de kassa van het Cultuurcentrum. Eventueel worden de kaarten vooraf bezorgd op één
van de komende activiteiten (bijvoorbeeld op het Banket).
Schrijf vlug over en geniet van een ontspannende zondagnamiddag.
Het bestuur
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