
Toneelopvoering door
Welle(n) de Slumme(n)  
van Vessenake
Regie: Henri Laurent
De Kronkel Vissenaken
vr 29 - za 30 - zo 31 jan.
vr 5 - za 6 feb. 2016
19.30 u.
Inkom 8 euro

kaarten in voorverkoop:
pastorij Vissenaken,   
van 21 t.e.m. 30 december 2015 
elke werkdag van 19 tot 20 uur.

Info en reserveren 
0479 97 32 65 
www.vissenaken.be/deslummen
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FEMINIS
SocIaLe THRILLeR Van Luc ScHoonjanS
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 www.vissenaken.be

Voorstellingen

vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017 
en  

vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017
De Kronkel Vissenaken, 19.30 u.

 
Inkom: € 9,00

Kaarten enkel in voorverkoop:  
van maandag 26 t/m vrijdag 30 december 2017  

elke werkdag van 19 tot 20 uur,  
in de Pastorij van Vissenaken.

Info en reserveren:
0479 97 32 65

www.vissenaken.be/deslummen 

een initiatief van  
Welle(n) de slumme(n) van Vessenaken

Beatrice uit Turijn is hopeloos verliefd op Florindo. 
Dat zint haar broer Federigo niet en hij daagt Florindo 
uit tot een duel. Federigo wordt gedood en Florindo 
vlucht weg. Vermomd als haar broer gaat Beatrice op 
zoek naar haar geliefde. Zij komt aan in Venetië op het 
moment dat Clarice en Silvio zich verloven. Eerder was 
Clarice beloofd aan de dood gewaande Federigo en 
zij zal dus nu met hem moeten trouwen. Florindo is 
ondertussen ook in Venetië aangekomen en neemt zijn 
intrek in dezelfde herberg als zijn geliefde. 

En Truffaldino? Wel die wordt zowel door Beatrice als 
Florindo in dienst genomen als hun knecht.

Zal Beatrice haar ware identiteit kunnen verbergen? 
Zal Florindo zijn geliefde terugvinden?  
Zal Silvio toch zijn Clarice mogen huwen?  
Zal Truffaldino zijn meesters tegelijk kunnen dienen?

Heel wat vragen en om daarop het antwoord te 
kennen, hoef je hem enkel maar te roepen: Truffaldino!

Commedia dell’arte 
in bewerking en regie van Luc Lambrecht

TRUFFALDINO!


