PROGRAMMA

VOORWOORD
Beste theaterliefhebber,
Onze laatste productie van dit theaterseizoen staat nu op de planken.
Binnen enkele minuten is het ‘licht uit, spots aan’.
Er wacht u straks een komedie van West-Vlaamse bodem in sappig
Oostends dialect, doorspekt met een tussentaaltje en regelmatig een
mondje Nederlands. Voor elk wat wils dus.
Bij de acteurs en actrices gieren de zenuwen momenteel door hun lijf,
bezorgt dit hen een extra portie adrenaline en zorgt dit dan weer voor
een verhoogde alertheid. Maar er zijn ook neveneffecten zoals klamme
handen, droge mond en … zweten .
U zal hier wellicht allemaal weinig last van hebben. Onze inspanning
betekent voor u immers ontspanning. Iedereen van ons, zowel op de
scène als erachter, zet straks zijn of haar beste beentje voor.
Spannend wordt het in elk geval als ik de affiche zo zie. Het nodige
knaleffect ontbreekt niet.
Ik wens u alvast heel veel plezier en hoop maar dat úw lingerie droog
blijft van het lachen.
Katrien Kamler
PR-verantwoordelijke
www.nutenvermaakoostende.be

Van Huele Gebroeders nv heeft de mensen, de kennis en de kwaliteit. Al vier generaties lang en meer dan 100 jaar.
Daarom zijn we een gewaardeerde partner in de bouw- en aannemingssector. Door onze uitgebreide logistieke middelen en flexibiliteit, zijn we in staat tot de realisatie van grootschalige openbare en private werken.
U VINDT IN VAN HUELE EEN PARTNER VOOR

Algemene bouwwerken

Bouwpromoties

Renovaties

Gevelrenovaties

Wegenbouw

Waterbouw

Onderhoudswerkzaamheden
Neem zeker een kijkje op onze website www.van-huele.be voor meer informatie.
Of volg ons op facebook voor updates en vacatures via Van Huele Gebrs. NV
We hopen u binnenkort als partner te mogen begroeten.
Van Huele Gebrs. NV – Zandvoordestraat 453 – 8400 Oostende – Tel. +32 (0) 59 500 857 – bouw@van-huele.be

DE REGISSEUR AAN HET WOORD
In onze verzuurde maatschappij bestaat gelukkig een antigif : LACHEN !
Lachen is gezond, we worden er vrolijk van. Lachen is ook een vorm van
non-verbale communicatie, het heeft een effect op onze medemensen,
het brengt de mensen dichter bij elkaar.
Het is dan ook ergens onze plicht het lachen ten tonele te brengen en
dat doen we met DE LINGERIE VAN MIJNHEER HENRI.
Met volle overgave heeft ons team zich achter het stuk geschaard,
niettegenstaande het afhaken van 4 spelers tijdens de repetities en dit
om redenen vreemd aan het toneel, wat jammer !
Ik dank dan ook van harte alle acteurs en medewerkers voor hun volle
inzet en intense repetities, waarbij ik menig keer tranen heb gelachen.
Ik wens jullie allemaal veel gelach, genot en plezier met dit Vlaams
blijspel, geschreven en gebracht door kustjongens.
Willy Poelvoorde

DE LINGERIE VAN MIJNHEER HENRI
VRIJDAG 11, ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 MEI 2018
Henri Derijcke is fabrikant van dameslingerie en zeer geïnteresseerd in
vrouwelijk schoon.
Na vele jaren huwelijk komt er echter serieus sleet op zijn relatie.
Hij wil van zijn echtgenote af om zich volop te kunnen ‘concentreren’ op
één van de modellen van zijn lingeriecollectie.
Hij vraagt info aan zijn notaris, maar is niet echt overtuigd.
Tot hij toevallig in de krant een mysterieuze advertentie ziet voor de
oplossing van zijn probleem.

ONZE DATA VOOR VOLGEND SEIZOEN:



7, 8 en 9 december 2018
17, 18 en 19 mei 2019

TECHNISCHE PLOEG
Affiche– en decorontwerp
Tekststeun

Willy Poelvoorde
Nadia Lauwerys

Toneelmeesters

Katrien Kamler
Leslie Vandenabeele

Geluidstechniek

Franky Vanwalleghem

Lichttechniek
Grime
Lay-out programmaboekje
Onthaal
Bar

Opnames
Productieleiding

Emiel Tratsaert
Katrien Kamler
Lesie Vandenabeele
Katrien Kamler
Leden van de kring
Leden van de kring o.l.v.
Dave Matthews en
Karel Neels
Film4fun
Willy Poelvoorde

Zowel vóór de vertoning als tijdens de pauze nodigen we jullie uit om
een warm of een koud drankje aan een democratische prijs te
nuttigen aan onze bar.
Ook na de voorstelling staan onze “ barmannen en –moeders ” voor
jullie klaar.
Dan is het zelfs mogelijk om een gezellige babbel te hebben met de
spelers en medewerkers.

C A S T
(in volgorde van optreden)
Henri Derijcke
(fabrikant van dameslingerie)
Martha
(huishoudster)
Jules
(notaris)
Bertha
(roddelaarster)
Chantalleke
(lingeriemodel)
Bruno Derijcke
(zoon des huizes)

Stefaan Menu

Véronique Fonteyne

Gui Devriese
(freelance)
Kristin Puype

Kathy Lerouge

Nick Rau
(na 10 jaar terug)

Marie-Louise Derijcke
(vrouw van Henri)

Chris Tahon

Luigi
(probleemoplosser)

Daniël Menu

(debutante)

BECUE-SMETS, BOENS & C°
ACCOUNTANTS—BELASTINGCONSULENTEN
Driftweg 11 - 8450 Bredene
T 059 32 20 23 - F 059 33 07 00
E-mail info@becuesmetsboens.be

Garage Casino Kursaal Oostende nv
Torhoutsesteenweg 691
8400 Oostende - T 059/270792

DE AUTEUR
Bart Verdonck ( ° 17/02/1965 ) begon zijn ‘toneelcarrière’ bij het
Middelkerkse toneelgezelschap Xynyx (spreek uit ‘k zie niks’) in 1985.
Vijf jaar later stapte hij over naar Teater Studio James Ensor in
Oostende. Daar waagde hij zich naast spelen ook aan regisseren.
Hij schreef zijn eerste 2 stukken voor de groep en nam meteen ook de
regie voor zijn rekening.
Het eerste stuk, ‘Ensor goes classic’ of de kunst van het anti-acteren,
ging in première in 1999 en bestaat uit 4 vrolijke éénakters. Deze waren
herwerkingen van eerder gespeelde stukken volgens het principe van het
anti-acteren, m.a.w. alles wat verkeerd kan lopen, loopt ook verkeerd
(cf. ‘De anti-acteershow’ of ‘Doe het zelf Neushoorn).
Daarna volgde ‘Hannibal’, een historisch stuk over de legendarische
generaal Hannibal Barkas die met zijn olifanten de Alpen overtrok om de
Romeinen te bedwingen.
Hij won in 1998 de Octaaftrofee voor toneel in Oostende voor zijn
hoofdrol in het stuk ‘Johanna, of de triomf van de democratie’.
Bart heeft ondertussen het acteren vaarwel gezegd omdat er teveel
gaten in zijn geheugen komen: de door acteurs zo gevreesde ‘black outs’.
Hij legt zich sedert een jaar of 10 nu helemaal toe op het vertellen van
verhalen (wat zelfs met gaten in het geheugen nog heel goed lukt!).
Hij richtte in 2007 het vertelcollectief Mandragora met 4 Leffingse
vertellers op, die nu het Vlaamse land doorkruist. Hun grote specialiteit
is het vertellen van oude volksverhalen, maar ook themavertellingen
zoals kerst-, vissers- of griezelverhalen behoren tot het repertoire.
‘De lingerie van mijnheer Henri’ (2010) is tot op heden het laatste stuk

van Bart Verdonck.
Recent legde hij zich toe op een nieuwe passie: het brouwen van bier,
i.c. zijn bieren Dronkenput en Dunekeun.

WANTED
We zijn een vereniging die open staat voor iedereen, ongeacht leeftijd,
huidskleur, ... zolang we maar elkaar respecteren en heel veel plezier
kunnen maken tijdens de repetities, op de scène en tijdens onze
bijeenkomsten.
Wie onze groep wil versterken als acteur of actrice of zelfs figurant,
kan zich steeds melden via nutenvermaakoostende@gmail.com.
Heb je geen acteerambities , maar je wil wel meewerken aan onze
producties ? We kunnen jouw talent zeker inzetten ! Denk maar eens
aan decorbouwer en/of –verhuizer, toneelmeester, fluisterdame of heer, rekwisiteur, klank- en lichttechnieker, grime, kleedster of
kostumier, onthaal, bar, ...
Zin in avondwerk ? We bieden je uitzicht op gratis vast werk met een
enorm voldoeningsgehalte gedurende een aantal opeenvolgende maanden
per jaar in de periode van eind augustus tot eind mei.
Bezorg ons je gegevens via nutenvermaakoostende@gmail.com en
we nemen zeker contact met je op.

Deze productie kwam tot stand
met de medewerking van:






dienst Logistieke Ondersteuning van de stad Oostende
Muzikale Vriendenkring Melody Makers Oostende
Kringwinkel Bredene
Lingerie Manja
Fire Technics

Openingsuren
10h-12h30 en 14h-18h
Gesloten op
dinsdag, zon- en feestdagen
www.lingeriemanja.be
lingerie.manja@telenet.be

AL GEHOORD VAN AVG OF GDPR ? WIJ WEL.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General
Data Protection Regulation) is een geheel van Europese regels om de
burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens. Ze is van
toepassing vanaf 25 mei 2018. Als vereniging moeten we ons tegen die
datum in regel te stellen.
Wie op de hoogte wenst te blijven van onze producties, vragen we
vriendelijk om ons te mailen via nutenvermaakoostende@gmail.com
of om het formuliertje in de foyer in te vullen en af te geven aan onze
kassa.
Alvast van harte bedankt voor jullie reacties !

FACEBOOK & WEBSITE
Je kan er niet meer om heen: de sociale media en haar invloed.
Als actieve vereniging kan je dan ook niet anders dan mee op de kar
springen.
Je kan ons nu ook volgen via facebook (link: https://www.facebook.com/
groups/nutenvermaakoostende/)
voor de laatste updates
of via onze website
nutenvermaakoostende.be

