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THEATER VAN A TOT Z
maakt professioneel theater, met een bijzondere focus 
op jongeren en sociocultureel kwetsbare doelgroepen, 

zoals anderstaligen.
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Dank aan wie ons steunt:



Beste lezer,

In deze brochure vindt u ons aanbod voor komend 
seizoen. Bent u op zoek naar een toneelstuk voor 
kleuters? Een school- of familievoorstelling? Een stuk 
dat geschikt is voor anderstaligen die Nederlands 
leren? Wij hebben zeker iets voor u in huis. 

‘Theater van A tot Z’ heeft sinds 2016 meer dan 500 
voorstellingen gespeeld en bijna 100.000 toeschouwers 
bereikt. We traden op en gaven workshops in 12 landen. 
Sinds het voorjaar van 2018 zijn we ook coördinator van 
het Europese project B.I.G. D.E.A.L., waarmee we in 
heel Europa initiatieven rond niet-formeel leren onder-
steunen. En dat alles doen we met één doel voor ogen: 
mensen van alle leeftijden op een laagdrempelige 
manier enthousiast maken voor kunst en cultuur, zelfs 
als ze daar weinig ervaring mee hebben. We blijven 
inzetten op artistieke kwaliteit, maar: zónder ons 
publiek uit het oog te verliezen. 

Wilt u uw aanbod uitbreiden en nieuwe doelgroepen 
bereiken? Nodig ons dan uit. We spelen in cultuurcen-
tra, scholen en bibliotheken. 

Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u!

Peter Schoenaerts
Dagelijkse leiding ‘Theater van A tot Z’
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KIKI EN OLAF: 
VERTELVOORSTELLING

Theatermaker Sara Pieters creëerde 
drie jaar geleden de muzikale kleu-
terproductie ‘Kiki en de verdwenen 
letters’, waarmee ze jonge kinderen 
warm maakte voor letters en boeken. 
Die veelkleurige en speelse voorstel-
ling werd meer dan 300 keer opge-
voerd in België, Nederland en New 
York. Op basis van ‘Kiki en de ver-
dwenen letters’ heeft Sara nu een 

leuk voorleesboek gemaakt: ‘Kiki en Olaf’. Ze komt 
eruit voorlezen, samen met enkele personages uit het 
boek, waardoor het geheel een interactieve en muzika-
le vertelvoorstelling wordt.

Ideaal voor in een bibliotheek of school. Er zijn ook 
bezoekjes in de klas mogelijk.

‘De liedjes werken 
aanstekelijk en 
blijven hangen.’

(een kleuterjuf)

DOELGROEP: 
3 TOT 7 JAAR 
(ook voor anderstalige 
kinderen)

DUUR: 
40 MINUTEN

TEKST, MUZIEK EN 
SPEL: 
SARA PIETERS
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HET MAGISCHE LETTERLAB 

Dokter Alfa Beth heeft een magisch letterlaboratorium. In haar 
geheime lab brengt ze letters tot leven. Die letters vullen boeken met 
prachtige verhalen. Spannende verhalen. Vrolijke verhalen. Grappige 
verhalen. Maar op een dag zijn de letters E, G en W … weg! Verdwenen! 
Heeft het boekenwezentje ze gestolen? Of zijn de letters op vakantie? 
Kom het ontdekken en ga mee op avontuur met de zingende dokter 
Alfa Beth en haar magische letters.

Ideaal voor in een bibliotheek of school. Er zijn ook bezoekjes in 
de klas mogelijk.

DOELGROEP: 
3 TOT 7 JAAR 
(ook voor anderstalige 
kinderen)

DUUR: 
40 MINUTEN

TEKST, MUZIEK EN SPEL: 
SARA PIETERS

DOELGROEP: 
4 TOT 8 JAAR
(ook voor anderstalige 
kinderen)

DUUR: 
60 MINUTEN

TEKST, MUZIEK EN SPEL: 
LENNAERT MAES
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WELKOM SINTERKLAAS

Wachten op Sinterklaas is heel spannend, maar het 
duurt zo lang … Gelukkig vliegt de tijd met liedjes en 
verhalen. Een uur lang zingt Lennaert Maes (De 
Bonski’s, Lenny En De Wespen) bekende sinterklaas-
liedjes met het publiek en leest hij voor uit de mooiste 
sinter-kinder-boeken. Samen met hem maken de 
kinderen zich klaar voor de komst van Sinterklaas.



DOELGROEP: 
6 TOT 10 JAAR
(ook voor anderstalige 
kinderen)

TEKST: 
O.A. POËZIE VAN 
GEERT DE KOCKERE

REGIE: 
WALTER JANSSENS 
(KOMMIL FOO, 
MANMANMAN)

ACTEURS: JORKA 
DECROUBELE EN 
EVA DE ROOVERE
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CHICA EN FLICKA 
Première op 25 maart 2019 in GC de Kam In Wezembeek-Oppem.

Kom gratis op prospectie!

Elk kind voelt zich weleens ‘anders’, 
vanwege zijn afkomst of huidskleur, 
vanwege een stempel als ADHD of 
hoogsensitief, of vanwege een 
beperking ... Ook Chica en Flicka 
verschillen erg van elkaar. Maar met 
(live)muziek en poëzie weten ze toch 
een brug te slaan tussen hun ver-
schillende leefwerelden. En zo 

ontdekken ze dat ze meer met elkaar verbonden zijn 
dan ze op het eerste gezicht dachten. Conclusie: 
iedereen is anders, en toch hetzelfde! 

Dit stuk is de opvolger van onze productie ‘Hotel 
Hallo’, waarmee we de voorbije drie jaar in België, 
Duitsland, Nederland en New York optraden.

In dit stuk staat 
zangeres Eva De 

Roovere als actrice 
op de planken.
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DOELGROEP: 
8 TOT 12 JAAR  
(ook voor anderstalige 
kinderen)

REGIE: 
PETER SCHOENAERTS

ACTEURS: 
LATIF AIT, 
LENNAERT MAES, PETER 
SCHOENAERTS EN ELS 
VERTONGEN
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LACHLAND 
FOR KIDS 

Wat is grappig? En waarom vindt de 
één iets grappig en de ander niet? 
In 2016 brachten we vier experts bij 
elkaar die het uitzochten: 
de Vlaams-Marokkaanse stand-up-
comedian Latif Ait, zanger-cabaretier 
Lennaert Maes (bekend van o.a. Lenny 
En De Wespen), acteur-regisseur Peter 

Schoenaerts, en stand-upcomedian en NT2-docente 
Els Vertongen. In eenvoudig Nederlands brachten zij 
‘Lachland’: een revue met liedjes, sketches, stand-up-
comedy, visuele humor en absurd theater. ‘Lachland’ 
speelde twee seizoenen lang voor tieners en volwas-
senen, niet alleen in België maar ook in Frankrijk, 
Polen en Tsjechië. 

Omdat ‘Lachland’ ook bij een jonger publiek erg in 
de smaak viel, hebben we het geheel speciaal voor 
hen herwerkt en opgefrist. Voor het eerst kunnen 
kinderen – ook met een andere culturele achter-
grond – naar comedy gaan kijken!

‘Hilarisch! Deze 
show is perfect voor 

een divers publiek.’
(comedian Kamal Kharmach)
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DOELGROEP: 
12+ EN VOLWASSENEN 
(ook anderstaligen)

TEKST: 
PETER SCHOENAERTS 
(naar William 
Shakespeare)

REGIE: 
DIRK VAN VAERENBERGH

ACTEURS: 
ELIAS BOSMANS, 
PIETER CASTELEYN, 
CHARLINE CATRYSSE, 
JORKA DECROUBELE, 
WILLY HERREMANS, 
LIESBETH ROOSE EN 
GREGORY VAN DAMME
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ROMEO EN JULIA 
Première op 13 februari 2019 in GC De Bosuil in Overijse. 

Kom gratis op prospectie!

Romeo en Julia zijn verliefd. Hun families haten 
elkaar. Romeo kiest voor Julia. Julia kiest voor 
Romeo. En nu? 

In 2006 creëerde vzw Fast Forward een amateurproductie van ‘Romeo 
en Julia’, speciaal voor anderstaligen die Nederlands leren. Het werd 

een groot succes. In het hele land trad het gezelschap 
voor volle zalen op. Op het provinciaal toneeltoernooi 
van Vlaams-Brabant belandde de voorstelling in de 
categorie ‘uitmuntendheid’. Sindsdien ging er geen 
jaar voorbij of er vroeg wel iemand wanneer ‘Romeo 
en Julia’ weer eens zou worden opgevoerd. Nu, 13 
jaar later, brengt ‘Theater van A tot Z’ (ontstaan uit 
Fast Forward) het stuk eindelijk weer tot leven, met 

professionele acteurs, van wie u er zeker enkele kent!

‘Romeo en Julia’ is geschikt voor anderstalige 
tieners en volwassenen die Nederlands leren, 
maar is ook een ideale voorstelling om Neder-
landstaligen met William Shakespeare te laten 
kennismaken. Kernwoorden van deze tijdloze 
productie: speels, wervelend, ontroerend. 

‘Een schot in de roos.’

‘Dit stuk heeft me 
diep geraakt.’

‘De enthousiaste 
acteurs, de eenvoudige 

taal, de humor… 
Het was een feest!’
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DOELGROEP: 
10 TOT 14 JAAR  

TEKST EN REGIE: 
RUDY GOES 

ACTEURS: 
ELINE KUPPENS EN 
EEN ZORA-ROBOT 
(Moyra Goes, 
Amanda Quansah, 
Rebecca Tanghe en 
Wim Van de Velde 
op video)

DECOR EN 
REKWISISTEN: 
RUDY GOES EN 
MAARTEN VEREST
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KATO 2.0 

Kato is door een ongeluk verlamd geraakt. Ze 
droomt van een nieuw leven, eentje waarin ze 
weer kan lopen. De kracht en het doorzettings-
vermogen om haar droom werkelijkheid te laten 
worden, vindt ze bij Zora. Die denkt met haar 
mee, troost haar en stimuleert haar. En dat 
terwijl Zora zelf niet meer is dan een hoop 
metaal en plastic. Of zit er toch écht leven in die 
robot? 

De mens creëert voor zichzelf een nieuwe toekomst met de hulp 
van artificiële intelligentie. Hoe ver kunnen we daarin gaan? ‘Kato 
2.0’ is een voorstelling over volharding en enthousiasme, en over 
geloof in de kracht van moderne technologie. De verbondenheid 
tussen Kato en Zora roept filosofische vragen op als: ‘Kunnen 
computers denken?’ of ‘Wat voelen robots?’ Dit is een voorstelling 
die razend nieuwsgierig maakt naar de nieuwe digitale wereld die 
vorm aan het krijgen is. In november 2018 speelde deze productie vier 
keer in New York, waar er interesse is om een Engelstalige versie 
van het stuk te maken.

‘Apart 
figurentheater. 

Gedurfd en geslaagd. 
Tof!’

(acteur Wim Van de Velde) 

Dit project past in het beleid van de 
Vlaamse minister van Werk, 

Economie, Innovatie en Sport.
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DOELGROEP: 
15+ EN VOLWASSENEN   

TEKST: 
STEPHEN LAUGHTON

VERTALING EN REGIE: 
PETER SCHOENAERTS

ACTEUR: 
ROMAN VAN HOUTVEN
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RAZEN
Première op 2 oktober 2019 in de Zwarte Zaal van het 

Fakkeltheater in Antwerpen. Kom gratis op prospectie!

De 17-jarige rebelse Yonni zit niet goed in zijn 
vel. Terwijl in de loop van de zomervakantie 
alles rondom hem in chaos vervalt, trekt hij 
ons zijn eigen wereld in – een wereld die tijd 
en ruimte overstijgt. Yonni wil eigenlijk maar 
één ding: bij Adam zijn. We maken zijn eerste 
liefde mee, redden samen een gestrande 
walvis en voelen de vernederingen die hij 
ondergaat. ‘Razen’ dompelt ons onder in 
liefde en pijn, op weg naar volwassenheid.

De originele productie ‘Run’ ging in 2016 in première op het 
Londense VAULT-festival, waarna een tournee door het 
Verenigd Koninkrijk volgde. Dit is de eerste buitenlandse 
productie van deze monoloog, exclusief door ‘Theater van A tot Z’. 

Yonni wordt vertolkt door acteur-danser Roman Van 
Houtven, die zijn opleiding volgde aan dansschool P.A.R.T.S. 
bij Anne Teresa De Keersmaeker. Sinds 2014 werkte hij aan 
projecten bij o.a. Hiatus, Bronks, Rosas en de Munt.

‘Dit bijzondere stuk 
moet je gezien 

hebben. Een 
aanrader.’

(Exeunt, Engels theatermagazine)
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#SMILE 
Première op 26 februari 2019 in CC Deurne. 

Kom gratis op prospectie!

We genieten. We leven voluit. We hebben het 
druk, druk, druk. En iedereen moet het weten. 
Wie hoort het stemmetje nog dat – diep 
vanbinnen – ‘te druk!’ roept? Maar ja, je kan 
niet uit een op hol geslagen trein stappen. Die 
stopt pas als hij crasht. That’s life. SMILE!

#smile is een poëtische voorstelling met veel 
humor, voor actieve youtubers, facebookers, 
instagrammers en snapchatters.

Acteurs Rudi Giron en Tine Priem hebben 
beiden hun sporen verdiend in het theater 
en op tv. Zij kregen het idee voor deze 
productie over opgroeien in dit tijdsgewricht 
en gingen aan de slag onder begeleiding van 
regisseur Rudy Goes.

DOELGROEP: 
15+ EN VOLWASSENEN 

TEKST: 
RUDI GIRON, RUDY GOES 
EN TINE PRIEM

REGIE: 
RUDY GOES

ACTEURS: 
RUDI GIRON EN 
TINE PRIEM

#

SMILE
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TIRESIAS

Begin 2017 creëerden we deze 
theaterproductie, die in twee jaar 
tijd bijna 50 keer werd opgevoerd. 
In juni 2018 was ‘Tiresias’ te gast in 
Lodz (Polen), als afsluiter en 
hoogtepunt van het theaterfestival 
Therapy And Theatre.

Tiresias is één van de boeiendste 
theaterpersonages uit de Griekse 
Oudheid. Zijn verhaal begint 
wanneer hij gepassioneerd staat 
te gluren naar de oogverblindende 
godin Athena, die naakt aan het 
baden is. Als straf maakt ze hem 

blind, maar in ruil geeft ze hem de gave in de 
toekomst te kunnen kijken. Deze theaterpro-
ductie draait om het verschil tussen ‘blind zijn’ 
en ‘niet zien’. In onze hedendaagse enscene-
ring roept dit eeuwenoude verhaal ook vragen 
op over anders zijn en gelijke kansen. Tiresias 
zelf wordt gespeeld door een blinde acteur. 

‘Geboeid van 
begin tot einde, 

met veel humor. 
Zeer geschikt 

voor het 
secundair 

onderwijs!’
(een leerkracht)

DOELGROEP: 
15+ EN VOLWASSENEN 

TEKST EN REGIE: 
RUDY GOES

ACTEURS: 
GREGORY VAN DAMME, 
ANNE VAN OPSTAL EN 
POL VEREST

DECOR- EN 
KOSTUUMONTWERP: 
RUDY GOES

Dit project past in het beleid 
van de Vlaamse minister 

van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding.
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‘Het was zóóó mooi. 
Ik heb er geen 

woorden voor!’
(een NT2-cursist)



HET KOOR KORUSO

GELUKKIG ZIJN-MEEZINGSESSIES

Het koor Koruso ontstond uit de muzikale theater-
productie ‘Gelukkig zijn’ (Fast Forward). Dat stuk 
inspireerde de Brusselse muziektempel Ancienne 
Belgique enkele jaren geleden tot succesvolle 
maandelijkse zangsessies van Nederlandstalige 
liedjes. En dat soort zangsessies bieden we ook 
elders met veel plezier aan: anderhalf uur samen 
zingen op school, in het cc of in uw bedrijf. Ge-
schikt voor Nederlands- én anderstaligen. 

Op het programma de grootste Vlaamse hits, van 
onder anderen Will Tura, Raymond van het Groe-
newoud, Noordkaap of Ann Christy. Je hoeft geen 
groot zanger te zijn: plezier maken staat voorop. 
Iedereen die zin heeft om mee te doen, is welkom! 

De meezingsessie wordt begeleid door 
Lennaert Maes. Pianist: Hans Primusz. 
Alle toeschouwers krijgen een boekje 
met de liedjesteksten erin. (Maximaal 100 
deelnemers.) 
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Koruso is een divers koor onder leiding van Lisa Schweiger, dat sinds 2016 
deel uitmaakt van ‘Theater van A tot Z’. De uitvalsbasis is GC Elzenhof in 
Elsene (Brussel). De zangers zijn een gemengd gezelschap van mensen met 
verschillende talige en culturele achtergronden. Ze zingen hoofdzakelijk in het 
Nederlands. Koruso geeft concerten en doet gastoptredens op evenementen. 
Iedereen kan het koor boeken!



LESMATERIAAL EN WORKSHOPS 

‘Theater van A tot Z’ bereidt scholen die naar een 
voorstelling komen kijken goed voor. Daarom is er 
altijd een gratis inspiratiebox beschikbaar, een 
praktisch ondersteuningsinstrument voor elke 
leerkracht of begeleider. 
In die box - die ook de vorm van downloadbaar 
lesmateriaal of een website kan hebben - vindt u 
bijvoorbeeld creatieve opdrachten om dieper op 
de voorstelling in te gaan.

We organiseren ook nabesprekingen en geven 
workshops. Dat kunnen kunsteducatieve work-
shops zijn, die aansluiten bij de voorstelling die 
de toeschouwers gezien hebben, of workshops 
waarin het accent ligt op dramatische expressie. 
We verzorgen ook workshops voor anderstaligen of 
begeleiden nascholingen dramatische expressie 
en poëzie voor leerkrachten. Neem contact op 
voor meer info.

STUDIEDAG ‘THEATER, TAAL EN EDUCATIE’ 

In het voorjaar van 2020 organiseren we onze 
tweejaarlijkse studiedag, waar we de link leggen 
tussen cultuur, onderwijs en welzijn. Deze dag is 
er voor iedereen die lesgeeft aan Nederlands- of 
anderstaligen, van alle leeftijden en niveaus. Ook 
leerkrachten vreemde talen (Nederlands, Frans, 
Engels, Duits...) zijn van harte welkom. Verder zijn 
begeleiders van anderstalige inburgeraars, 
mensen die bezig zijn met sociocultureel werk of 
integratieambtenaren en schooldirecties ook 
welkom. We bieden verschillende workshops aan, 
bijvoorbeeld ‘dramatische expressie in de taalklas’, 
‘activerende werkvormen’ of ‘communiceren met 
anderstaligen’. 

De exacte datum en locatie worden begin 2020 
bekendgemaakt op onze website en Facebook- 
pagina. Wilt u er zeker bij zijn? Mail dan alvast 
naar info@theateraz.be.

20



21© Aleksandra Korszun

HET EUROPESE PROJECT B.I.G. D.E.A.L.

De Europese Commissie benoemde ‘Theater van A tot Z’ tot coördinator 
van een internationaal partnerschap dat meer dan 200.000 euro 
waard is en waar zes landen bij betrokken zijn: B.I.G. D.E.A.L. (Bridging 
Input Gaps for the Disadvantaged to Enhance the outcome of 
non-formal Adult Learning).

In dat project doen verschillende socio-culturele organisaties van 
2018 tot 2020 aan kennisdeling op het vlak van niet-formeel leren en 
zelfontplooiing. De verschillende partners zijn, naast ‘Theater van A 
tot Z’: een theatergroep uit Tsjechië, twee cultuurcentra uit Kroatië 
en Polen, een netwerk van vrouwenorganisaties uit Macedonië en 
een ngo uit Spanje die zich o.a. met drugsverslaafden bezighoudt. 

‘Theater van A tot Z’ wil met dit project drie belangrijke doelstellingen 
bereiken. In de eerste plaats moeten onze eigen medewerkers en 
workshopbegeleiders er iets van opsteken. Verder is het de bedoeling 
dat de verschillende internationale partners beter leren communiceren 
met hun doelgroepen en met de buitenwereld. En ten slotte willen we 
met z’n allen uitzoeken hoe mensen met een sociale achterstand nog 
beter bereikt kunnen worden. 

Alle deelnemende organisaties hebben ruime ervaring met kansen-
groepen. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook werklozen of 
mensen in armoede. Via B.I.G. D.E.A.L. kunnen de verschillende 
partners elkaar opzoeken en hun werking laten zien. Bedoeling is dat 
alle partners van elkaar leren. Na twee jaar willen we ook tips geven 
aan andere organisaties over hoe je kansengroepen kunt helpen 
buiten een schoolse context.



FAQ 

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt. 
Misschien wilt u ons boeken, maar weet u niet 
hoe dat moet. Zijn onze toneelstukken wel 
geschikt voor de doelgroep die u voor ogen 
hebt? Hieronder vindt u enkele van de meest 
gestelde vragen, met een duidelijk antwoord.

Waarom zou ik jullie boeken?
Omdat wij unieke dingen doen: mensen enthou-
siast maken theater, minderheden kansen 
geven, balanceren op de grens tussen cultuur, 
onderwijs en welzijn.

Wat is er zo speciaal aan jullie voorstellingen?

1) We zorgen voor een laagdrempelige aanpak
We maken theater voor een breed publiek, maar 
focussen daarbij op doelgroepen die weinig 
cultuurervaring hebben, bijvoorbeeld jongeren 
of anderstaligen. Het is onze bedoeling hen 
enthousiast te maken voor theater, en met 
maatschappelijk relevante thema’s in contact te 
brengen. Wij zorgen ervoor dat het theaterbe-
zoek voor hen een plezierige succeservaring is, 
zodat ze zin krijgen in méér.
 
2) We houden rekening met diversiteit
In sommige toneelstukken komt de multiculturele 
maatschappij aan bod, maar we proberen ook 

medewerkers uit minderheidsgroepen kansen te  
geven. Zo werken we met anderstalige vrijwilligers, 
engageerden we anderstalige acteurs en gaven 
we een rol aan iemand die blind is. Het is ook 
onze expliciete bedoeling lager én hoger ge-
schoolde toeschouwers bij elkaar te brengen.

3) We zijn betaalbaar
Onze voorstellingen worden op een professionele 
manier gemaakt, met professionele medewerkers. 
Toch werken er veel vrijwilligers mee bij ons. 
Dankzij hun inspanningen, en dankzij beperkte 
financiële ondersteuning van overheden en 
partners, kunnen we onze theaterproducties 
betaalbaar houden. Winst maken is niet ons 
doel, veel toeschouwers bereiken wél.

Hoe organiseer ik een voorstelling?
Als u een keuze hebt gemaakt uit ons aanbod, 
kunt u contact opnemen via e-mail of telefoon. 
U geeft ons één of meer mogelijke data en wij 
checken bij de acteurs en de technische ploeg 
of ze vrij zijn. U krijgt vervolgens van ons een 
contract en een technische fiche. Die is 
uitgebreid voor cultuurcentra, maar wordt 
ingeperkt voor een school. 

Wij passen ons steeds aan de locatie aan. Wat 
we in elk geval nodig hebben: een kleedkamer, 
een verduisterbare zaal met een podium van 
minimaal 4 x 6 meter, en elektriciteit voor onze 
techniek.
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BOEKINGEN  

‘Theater van A tot Z’ is er voor iedereen, voor 
elke leeftijd. Uiteraard houden we ook rekening 
met anderstalige en taalzwakke toeschouwers.

De voorstellingen zijn het hele jaar door beschik-
baar, en we spelen zowel in scholen als in 
cultuurcentra. Sommige producties zijn ook 
geschikt als familievoorstelling, voor op theater-
festivals of in bibliotheken.

Wilt u een prijsopgave? Wilt u een voorstelling 
prospecteren of boeken? Neem contact op! 

THEATER VAN A TOT Z 
(03) 226 42 00 info@theaterAZ.be 
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen 
www.theaterAZ.be 

Vaste medewerkers 
Peter Schoenaerts 
(dagelijkse leiding) 
Denise Machiels 
(administratie en zakelijke ondersteuning)
Rudy Goes 
(artistieke ondersteuning) 
Jeroen Baeyens 
(internationale projecten)

BOEKINGEN  

Maatschappelijke zetel 
vzw Theater van A tot Z, 
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen 

Afdeling Vilvoorde 
Franklin Rooseveltlaan 58, 
1800 Vilvoorde

Brochure-ontwerp: heartwork.be | Foto cover: Ilse Fimmers 

Verantwoordelijke uitgever: Peter Van Kemseke, 
Franklin Rooseveltlaan 58, 1800 Vilvoorde 
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Terwijl reguliere gezelschappen alle moeite 
van de wereld hebben om wat kleur in de 

zaal te krijgen, vult ‘Theater van A tot Z’ 
moeiteloos de zitjes én het gat in de markt.

(De Standaard)

‘Theater van A tot Z’ has become a highly 
respected organisation, considered a leader 

in its field in Europe. 

(Flanders Today)
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