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Geachte heer of mevrouw, 
 
Dit jaar speelt Ic Dien: “Van kwaad naar erger” van Jeroen Maes 
 
Regie: Bram Brutsaert 
 

Guido is getrouwd met Jenny, een nachtverpleegster. Als zij met de nacht staat, komt 
knappe Kelly zijn voeten warm houden. Kersverse buurman Etienne wil net op dat moment 
kennismaken en belt op een nogal onchristelijk uur aan. Hij hoopt bovendien op een 
bouwvergunning voor zijn nieuwe duiventil. Het kost de tortelduifjes alle moeite van de 
wereld om deze bemoeial buiten te krijgen.  

Juist op dat moment komt Jenny vroeger thuis van haar werk. Alles dreigt uit te komen! 
Guido moet creatief zijn, maar de misverstanden stapelen zich op. Slaagt hij erin zijn 
opgezet spel in stand te houden? Of ontploft de boel?  

Van kwaad naar erger is een hilarische komedie op tekst van Jeroen Maes, in een regie van 
Bram Brutsaert. De cast staat nu reeds te popelen om u een heerlijke avond te bezorgen! 

 
Traditiegetrouw nodigen we op een namiddag alle senioren uit op onze voorstelling. Deze 
opvoering is uitsluitend bedoeld voor senioren. Wij verwelkomen u graag op zaterdag 28 
maart 2020 om 14.00 u. in CC Ghybe te Poperinge, de deuren openen om 13.15 u. Er zijn 
geen genummerde plaatsen. Na de vertoning wordt aan alle aanwezigen koffie met 
koekebrood aangeboden. De kaarten voor de voorstelling, aan € 9 per persoon, koffietafel 
inbegrepen, zijn te verkrijgen bij: 
 
Bram Brutsaert, Veurnestraat 47, 8970 Poperinge. GSM: 0472 97 49 29  
 
Wilt u het aantal inschrijvingen doorgeven tegen maandag 23 maart omwille van het 
bestellen van het brood voor de koffietafel achteraf! 
 
We zijn ervan overtuigd dat we u en de mensen van uw vereniging een aangename 
namiddag kunnen bezorgen en we hopen dat u deze uitnodiging bekend maakt bij de leden 
van uw vereniging. 
 
De overige opvoeringen, waar iedereen natuurlijk welkom is, gaan door op vrijdag 27 en 
zaterdag 28 maart, woensdag 1, vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 2020 om 20.00 u. Voor deze 
voorstellingen zijn er wel genummerde kaarten die u kunt reserveren bij:   
icdientheater@hotmail.com 
 
  
Vriendelijke groeten namens Ic Dien en graag tot zaterdag 28 maart. 
 
Bram Brutsaert, voorzitter,  
0472 97 49 29 / brambrutsaert@yahoo.com  
 
Rita Mareco, secretaris,  
0474 91 48 80 / rita.mareco@telenet.be  / 057 33 28 98 
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