
 

 

Goeiedag beste Torenteaterbezoeker! 

Een tijdje niet veel van jouw Torenteater gehoord, niet?  

De redenen zijn vrij bekend... 

Een virus gooide roet in het eten na een lange periode van onzekerheid door 
plannen rond de asbestverwijdering in de KBC-Toren... ofte Boerentoren... 

Onlangs las je of hoorde je dat 'onze' KBC-Toren uiteindelijk werd verkocht en dat 
daarmee onze vertrouwde 'habitat' met het mooie auditorium ook verleden tijd is 
geworden.  

Na ongeveer 35 mooie jaren valt dan letterlijk het doek over onze kring die al die 
jaren mocht rekenen op een trouw publiek dat graag genoot van pretentieloos toneel 
met volle 'goesting' gebracht door een enthousiast team.  

Onderaan deze mail vind je nog eens chronologisch alle stukken vanaf het ontstaan 
in 1987. Misschien roepen er titels nog herinneringen op, wie weet? Vele lachsalvo's 
klinken nog na in onze herinneringen en de gesprekken, hapjes en drankjes tijdens 
de pauze of na afloop van de opvoering brachten vele mensen bij elkaar, collega's, 
familie of vrienden... dat maakte niets uit! Gezelligheid kent geen rang of stand. 

Leven is nu eenmaal verandering, zegt de Grote Regisseur! 

Maar onlangs hebben we toch nog eens – zij het virtueel – de hoofden bij mekaar 
gestoken en besloten dat dit voor onze kring niet het einde mocht betekenen. Wij 
hebben nog goesting om er iets van te maken. Maar een en ander verandert 
uiteraard wel. Wij zijn nu genoodzaakt om andere klemtonen te leggen maar blijven 
een kring met een passie voor cultuur. De grote, publieke voorstellingen behoren tot 
het verleden. Het Torenteater als kring zal in de toekomst in de eerste plaats 
beschikbaar en inzetbaar blijven binnen KBC. We zijn dus van plan om te blijven 
bestaan maar in een gewijzigde vorm en zonder voorstellingen voor een breed 
publiek.  

Dit jaar vieren we ons 35-jarig bestaan. Spijtig genoeg dus zonder ons trouwe 
publiek.  

We danken in ieder geval iedereen die ooit in de zaal zat en onze onvergetelijke 
momenten deelde want alle podiumkunsten staan of vallen nu eenmaal door die 
speciale chemie tussen toeschouwers en artiesten...  

Onze dank is niet gering. 



Hou het gezond en de beste groeten van iedereen in het Torenteaterteam! Carpe 
diem. 

Het TT-management team. 

PS Conform de GDPR-regelingen zullen uw gegevens na deze mail volledig gewist 
worden uit onze bestanden. 

 

Curriculum vitae van het KBC-Torenteater 

1987 ‘Het huwelijksaanzoek’ + ‘Het geld ligt op de bank’  

1988 ‘Geweide geschiedenis’ 

1989 ‘De Spaanse vlieg in het Schipperskwartier’ + sketches kadervereniging 

1990 ‘No sex please, we’re British’  

1991 Sketches kadervergadering Hasselt + wagenspel Zomerfeest ’91 Kasterlee 

1992 5-jarig bestaan met het totaalspektakel ‘Spectator’ (opgestart in 1991, 
opvoeringen februari '92) 

1993 ‘De banketbakker van lichte zeden’ (afgelast productieproblemen) 

1994 ‘Rijen en Vrijen’ (in CC Aartselaar door verbouwing auditorium) + 
Wagenspelfestival in Stabroek met ‘Kippenserenade’ 

1995 ‘De dag dat de Paus ontvoerd werd’  

1996 ‘Nonkel Gaston is dood en dan is er koffie’  

1997 10-jarig bestaan met de herneming van ‘Het geld ligt op de bank’  

1998 ‘Klachten’  

1999 ‘Buiten strijd’  

2000 ‘Veel beterschap’  

2001 ‘Rorate Caeli’ + Wagenspel tijdens de Cultuurmarkt Antwerpen 

2002 ‘Hotlips’ + ‘Rockox leeft!’ (Rockoxhuis Antwerpen) 

2003 ‘Boter bij de vis’  

2004 ‘Verkeerd verbonden’ + ‘Rubens herleeft’ (Rockoxhuis, april/mei)  



2005 ‘Hotel Jachtlust’ + Sketches kadervereniging Limburg  

2006 ‘Ijzersterk’ – Eigen multimediaproductie n.a.v. 75-jaar Boerentoren 

2007 'Wij gaan naar Benidorm'  

2008 'De Goden drinken Duvel' (afgelast wegens productieproblemen)  

2009 Voorjaar: 'Schafttijd' tragikomedie voor 2 acteurs Najaar: 'Niet te geloven'  

2010 ’Arsenicum en oude kant’ 

2011 'Privé voor twee’ 

2012 ’Kuuroord Fontina’ 

2013 ‘Midlife Crisis ??’ 

2014 ‘Oep glattig ijs’ 

2015 ‘Maak plaats, Mevrouw!’ 

2016 ‘De Laatste Kans’ 

2017 ‘Van Kwaad naar Erger’ 

2018 (Geen opvoering wegens werken in de Boerentoren) 

2019 ‘Hotello, Een tenor voor Kerst’ in samenwerking met ATG in CC Aartselaar 

2020 Geen opvoering (Corona + verkoop KBC-Toren) 

2021 Doek! 
 
 
--  
Vriendelijke groet 
KBC-Torenteater 
 


