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Musical ‘40-‘45 (Studio 100) 
Zondag 18 november 2018 - 14u30 - Puurs 

VIP plaatsen rang 1: €60 (i.p.v. €70)  
met vtbKultuur korting 

 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Met vtbKultuur DAMME kunt U mee naar deze overdonderende en spectaculaire productie en 
dit op de “eerste rijen”. Een fikse korting en niet te betalen administratiekosten zijn dus een 
meenemer van formaat voor de geïnteresseerden van een topmusical.  
Inschrijven èn betalen kan tot en met 28 februari 2018. Dan pas bent U zeker van uw  zitje. 
Annuleringen na 28 februari komen niet in aanmerking voor terugbetaling gezien ook wij alles 
vooraf (bij vtbKultuur nationaal) moeten betalen. Nationaal namen wij optie op 1200 plaatsen 
voor alle Vlaamse afdelingen. Wij willen dus 2018 degelijk, sterk, goed en “meesterlijk” 
beleven. 
Uiteraard is november nog ver af maar toch zijn wij in deze genoodzaakt vlug te handelen. 
 
De productie ‘40-‘45 van Studio 100 is de opvolger van ‘14-‘18, eerder in Vlaanderen 
vertoond. Het aangrijpend verhaal gaat over het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en wordt gespeeld exact 100 jaar na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog èn het moment waarop helaas de kiem voor de Tweede Wereldoorlog 
werd gelegd:  
 
“Antwerpen, net na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar verschil 
geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers worden hartsvrienden en niets lijkt hun 
band te kunnen breken, tot het onvermijdelijke gebeurt. De Tweede wereldoorlog breekt uit en 
dat laat sporen na in elke huiskamer, ook in het gezin van Staf en Louis”.  
Een bijna 2 uur durende onvergetelijke ervaring ! 
 
Deze nieuwe musical zal volgens Gert Verhulst weer zorgen voor staande ovaties en 
ontelbare positieve reacties van ontroerde toeschouwers. 
 
Bij voldoende aantal deelnemers voorzien we vervoer met een autocar; nadere 
gegevens hierover volgen (vertrekuur e.a.) – reken op ong. € 20 pp. heen en terug tenzij 
U zelf verkiest met eigen of openbaar vervoer naar Puurs te rijden. Hierover spreken we 
jullie nog aan na inschrijving voor de musical. 
 
Voor dit alles niet wachten maar  zonder dralen aanmelden en betalen via  penningmeester  
Willy Soenens,  willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 350 574.  
Gireren op rek.: BE51 0000 2582 7662  van vtbKultuur DAMME. 
 
Van harte, 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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