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Voor haar nieuwe voorstelling Populier vertrekt Pascale zoals 
vanouds vanuit emoties en gebeurtenissen die dicht bij haarzelf 
staan, maar tegelijk voor veel mensen herkenbaar zijn. 
Kantelmomenten die slechts later kantelmomenten blijken te zijn. 

Ik had een pantser en ik was daar blij mee, want zonder zou mijn leven mis-
schien geen hel, edoch een pak lastiger geweest zijn.
Maar op een dag kwam ik tot het besef dat ik veel te groot geworden was 
voor mijn pantser en ik besloot het van mij af te werpen en plaats te maken 
voor mijn nieuwe huid.

Moet nu toch wel lukken dat ik op dat moment ontdekte dat ik voor die meta-
morfose subsidies kon krijgen!? Vervel-subsidies.

En trouwens, subsidies of niet, ik ging die harde noot sowieso kraken.
Alleen al de gedachte dat ik mezelf, zowel naar vorm als naar inhoud, ging 
kunnen presenteren in een nieuwe jas, maakte mij dol van geluk.

Het enige wat ik niet zo goed had ingeschat, was de tijd dat mijn nieuwe 
pantser nodig had om uit te harden, want die tussentijd, als week dier, ik kan 
het jullie nu al verklappen, was niet om te lachen.

Amai mijne frak.

Over weerloosheid en veerkracht.

Voor alle voorstellingen van Pascale gelden volgende afspraken:

SPEELPERIODE: Gehele seizoen op aanvraag

VOORWAARDEN: Garantie  1.700 € + reiskosten + BTW. Partage 80/20. 
Inbegrepen zijn 25 affiches en 250 flyers.

Ticketprijs richtprijs 14 euro.
Techniek van de zaal / catering voor 2 personen



TET TALK 'T GAT EN DE MARKT
‘Hoe overleef ik mijn omgeving’
Dit is een simpel verhaal en het 
begint niet hier.  Het begint bij een 
meisje dat droomde van haar prins. 
En anders ?  Geen spanders ! Ela ! 
Heeft ze goud gevraagd misschien ? 
Nee dat niet, maar niets zo kwetsbaar 
als een meisje met dromen....

“Puttana, mi mostra il tettos!”, 
speekelde hij in mijn gezicht. Pascale 
Platel confereert over haar ontgroe-
ning in de manhaftige grootstad Gent 
en draait tussendoor een plaatje uit 
de soundtrack van haar jeugd.

Pascale vertelt over de hoogtes en 
laagtes in haar liefdesleven. Vanaf de 
eerste prille verliefdheid tot nu. 

Hoe komt het dat de meeste relaties 
waarvan ze dacht dat ze voor altijd 
gingen duren, toch gedoemd waren 
te mislukken. Vulde de liefde keer op 
keer een leegte in de vorm van een 
mens, en nog één, en nog één?

En wat nu? Nu ze opnieuw verliefd 
is op een man die muziek brengt in 
haar leven en ook op scène, want hij 
zit naast haar en draait af en toe een 
plaatje.
‘Ik heb met u de beste relatie ooit, 
maar daarom ga ik u niet minder 
graag zien’.

Tussendoor draaien we plaatjes. 
Vinyl!

De voorstellingen van Pascale blijven evolueren en rijpen uit tot  
pareltjes van ongekende schoonheid. Hoe vaker ze opgevoerd worden 
hoe NOG schoner ze worden, want elke keer valt er iets nieuws verder 
uit te puren. Daarom worden de oudere voorstellingen van Pascale ook 
permanent in het aanbod behouden.

NOG MEER PASCALE PLATEL DEER DIANA
We hadden alle twee een eetpro-
bleem, maar we wisten het niet van 
elkaar.
We dachten gewoon dat we normaal 
waren.
Hahaha, grappig, hé?

Pascale legt bloot en versluierd. Ze 
is prinsis Diana maar ook een jonge 
versie van zichzelf én van haar beste 
vriendinnetje. 
Ze is een onschuldige deer, jachtbuit, 
maar ook de meedogenloze godin 
van de jacht.




