
 

 
 

 

 
 

Een professor geeft een eenvoudig 
lesje Frans aan zijn publiek. 
Eenvoudig, maar niet geheel 
onschuldig. Langzaam roept zijn les 
meer en meer vragen op. De 
toeschouwers worden getuige van 
het liefdesdrama dat zich in zijn 
leven heeft afgespeeld. 

Het thema van deze voorstelling is 
de liefdesbreuk die de professor tot 
in zijn huidige staat heeft gebracht. 
Die hem tot machteloze 
toeschouwer heeft gemaakt van zijn 
eigen pijn en verdriet. Die hem 
dwingt tot daden om zijn eigen rouw 
zinvol te maken. Maar vergis u niet, 
hoe ontroerend ook het thema, des 
te vrolijker zijn de 
zelfbeschouwingen die iedereen zal 
herkennen die ooit LDVD heeft 
ervaren. 

Actrice Veerle Dobbelaere: “Bij de eerste lezing die Johan gaf van “De Ingehuurde Man” zat ik 
van begin tot einde op het puntje van mijn stoel. Niet alleen is het een heerlijk spannende en 
ongemeen geestige vertelling, het neemt je ook mee in het hoofd van een bijzonder man. Je kijk 
op de liefde zal nadien niet meer dezelfde zijn. Johan brengt het met een hartbrekende lichtheid.” 

Comedian Thomas Smith: “Bijzonder fijne voorstelling vol rake en grappige inzichten en een 
ontknoping 'The Sixth Sense' waardig. Bovendien is mijn kennis van het Frans er enorm op 
vooruitgegaan.” 

Johan Terryn zelf: “Ik lach graag met de dingen die eigenlijk zeer doen, maar ook voor velen onder 
ons zo herkenbaar zijn. Onze kleine kantjes die zichtbaar worden als we moeten omgaan met grote 
gebeurtenissen in het leven. Lachen en ontroeren, dat is wat ik graag wil doen met mijn 
tragikomische vertellingen. Poëtische momenten afwisselen met rauwe realiteit. Een feest van 
tegenstellingen, zoals het leven ook echt is…” 

Bestel nu uw tickets!  

Kostprijs: € 9,00 voor leden, € 12,00 voor niet-leden.  

Inschrijvingen/inlichtingen via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 
- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43; 
- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat. 

 
 

 

De Ingehuurde Man (theater/humor met Johan Terryn) 
Zaterdag 14 oktober 2017, 20.30 u, Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 8, Brasschaat;  
organisatie: Cultureel Centrum Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 
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