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Brussel, december 2017 
 

Beste vrienden,  
 

Graag nodigen wij u uit voor de opvoering van de Koninklijke Toneelkring ‘De Bietjes’  

 

Zondag 25 maart 2018 om 15 u 

‘INTO THE WOODS’-  musical van Stephan Sondheim     

in Cultuurcentrum Westrand Dilbeek 
  
Het verhaal   

Deze musical speelt zich af in een klein dorpje aan de rand van het bos waar een mooie jonge 

dame (‘Assepoester’), een zorgeloze jongen (‘Jaap en de Bonenstaak’), een hongerig meisje 

(‘Roodkapje’) en een bakker en zijn 

vrouw wonen. De bakker en zijn 

vrouw hebben een grote kinderwens 

die niet kan uitkomen door de vloek 

van een boze heks. De enige manier 

om de vloek te verbreken is door 

een drankje te maken met behulp 

van vier voorwerpen: een kapmantel 

zo rood als bloed, een koe zo wit als 

melk, haar zo geel als koren en een 

muiltje zo puur als goud. Tijdens 

hun zoektocht naar de vier objecten 

komen ze in contact met verschillende sprookjesfiguren en hun verhalen waardoor de bekende 

‘gebroeders Grimm’-verhalen op een unieke manier door elkaar worden geweven. 
 

Praktische regelingen 

Inschrijving enkel door storting van 19,00 euro (i.p.v. 20,00 euro) per persoon op rekening 

BE49 7340 2675 8871 van onze Seniorenclub vanaf 15 februari tot uiterlijk 28 februari 

2018. 

De kaarten worden toegekend in volgorde van ontvangst van uw betaling en rekening houdend 

met uw aanwezigheid op de Algemene Vergadering. 

 

Opgelet! Voor deze activiteit mag u familie en vrienden meebrengen. Gelieve in dat geval de 

betaling van al uw kaarten samen over te schrijven op onze rekening met volgende melding: 

‘De Bietjes voor (aantal) leden en (aantal) niet-leden’. 

 

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 

bezorgd indien u aanwezig bent op één van de activiteiten (bijvoorbeeld Banket). 

 

Stort snel en geniet van een ontspannende zondagnamiddag. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be        


