
 

 
UITNODIGING 

DE ONGELOOFLIJKE VERANDERINGEN VAN MENEER AFZAL 
(OVER ZIJN GLAZEN BEEN WORDT NIET GESPROKEN) 

 

LOD|muziektheater maakt er intussen een goed gewoonte van om niet alleen het publiek in de zalen 

uit te nodigen, maar ook uit de zalen te trekken, naar het publiek toe. Zo bezocht de container van 

Droomtijd het hele seizoen lang verschillende Vlaamse wijken. LOD wil nu nog een stapje verder gaan. 

De ongelooflijke veranderingen van Meneer Afzal (over zijn glazen been wordt niet gesproken) was 

vorig jaar nog te horen als radiofeuilleton op Klara, dit jaar brengen wij het tot in de huiskamers! De 

nieuwe LOD-productie gaat in première tijdens de Operadagen Rotterdam op zaterdag 25 mei 2013 

en speelt er meteen het hele festival door. Niet lang daarna is er de Vlaamse première tijdens het 

Huiskamerfestival in Oostende op zondag 30 juni 2013. 

Pieter De Buysser in de rol van hedendaagse bard, en zangeres Lieselot De Wilde (over haar 

begeleidende banjo wordt niet gesproken) vertellen in kleine kring het verhaal van Meneer Afzal.  

Het Ongelooflijke Vertelobject van Patrick Corillon (le CORRIDOR), en de muziek van Thomas 

Smetryns, maken deze productie tot een bijzondere ervaring die u terugbrengt naar de roots van 

theater: de magie van een verhaal.   

Bent u ook razend nieuwsgierig naar deze Ongelooflijke Vertelling? Wij nodigen u alvast graag uit op 

een van de voorstellingen. Aangezien we graag de intieme sfeer van deze productie willen bewaren, 

kunnen we slechts een heel beperkt aantal plaatsen aanbieden. Wees er dus snel bij! 

 

 

 

 

 

Uitnodiging terug te sturen of te faxen naar LOD, Bijlokekaai 3, B-9000 Gent - tel +32 9 266 11 33 – fax + 32 9 266 11 30 of mailtje naar 

marianne@LOD.be. Deze uitnodiging is strikt persoonlijk en kan niet worden doorgegeven aan derden. 

Naam…………………………………………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon................................................................................................... 

E-mail........................................................................................................ 

Ik reserveer mijn gratis ticket op  

□ 25 mei 2013, 14:30 of 20:00, Theater Walhalla, 

Operadagen Rotterdam 
 

of een van de andere speeldata in Rotterdam,  
zie www.operadagenrotterdam.nl voor data, plaats en uren 
  

                                  □ 30 juni 2013, 15:00 of 18:00, wijk Stene 

Huiskamerfestival Oostende 
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