PROGRAMMA

VOORWOORD
Beste theaterliefhebber,
Het toneelseizoen 2018 – 2019 is gestart. Voor onze eerste
productie opteren we voor een komedie van Marc Smet. Het
werd “ Twee plus twee is twee “.
We speelden al eerder stukken van hem zoals “Krullen op de
maan”, “Het albino monster” en “Het Evangelie volgens Marcus“,
keer op keer stukken die garant staan voor een goede tekst en
inhoud.
Dan kwam het probleem van de acteurs. Zoals elk jaar moesten
we terug op zoek naar de geschikte personen. Uiteindelijk zijn
we er toch in geslaagd om twee -relatief- jonge mensen te vinden die ons wilden vervoegen. Dat beiden voor het eerst op een
podium zouden staan was zowel voor hen als voor de kring een
extra uitdaging. Chapeau voor Katrien dat zij deze uitdaging
niet uit de weg ging.
Meer zelfs : we hebben deze productie ook ingeschreven voor
het provinciaal toneeltornooi “De Gouden Meeuw“.
Nu is het aan onze nieuwelingen, gesteund door de ervaring van
zowel Véronique als Willy om, net zoals al hun voorgangersdebutanten, jullie harten te veroveren.
Ik weet dat ze er alles voor gedaan hebben en ik heb er dus het
volste vertrouwen in. Zet je neer en geniet van een toneelopvoering ‘met een hoek af’ !
Stefaan, voorzitter
www.nutenvermaakoostende.be

DE REGISSEUR AAN HET WOORD
Het is al weer een tijdje geleden dat ik zelf als regisseur aan
de slag ging. Maar ja, ‘t bloed kruipt waar het niet gaan kan hé.
Met het stuk “Twee plus twee is twee” van Marc Smet waag ik
het deze keer met twee debutanten, Jolijn en Kevin, en kan ik
steunen op twee geroutineerdere spelers Véronique en Willy.
We hebben met deze productie heel wat gelachen, maar we
hebben ook keihard gewerkt. De spelers hebben zich tijdens
het repetitieproces steeds voor 100 % ingezet.
Ook Nadia, onze fluisterdame, en Tom, onze toneelmeester waren nagenoeg op alle repetities aanwezig. Daarenboven kon ik op
heel wat steun rekenen van onze productieleider Stefaan.

Ik hoop dan ook dat jullie van het resultaat van ons enthousiasme en onze inspanningen zullen genieten.
Ik zelf ben alvast supertrots op Jolijn, Véronique, Nadia, Kevin,
Willy en Tom. Dikke knuffel voor elk van jullie 
Katrien
Regisseur

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

TWEE PLUS TWEE IS TWEE
VRIJDAG 07, ZATERDAG 08 EN ZONDAG 09 DECEMBER 2018

Een ouder echtpaar komt naar een toneelvoorstelling kijken.
Een koppeltje speelt er toneel: scènes uit een huwelijksleven.
Door toedoen van de regisseur resulteert dit in een ongeloofwaardige confrontatie. Of toch niet ?
Dit stuk is dikwijls grappig, altijd herkenbaar en eigenlijk totaal onmogelijk... een beetje geschift. Maar met toneel is alles
mogelijk.
Alles wat men er over kan vertellen is eigenlijk al te veel. Het
zijn in elk geval gewone mensen in heel herkenbare situaties
evenwel in een ongewoon stuk. Zij beleven gewone dagdagelijkse
dingen in een ongewoon plot. Een tikkeltje relativeringsvermogen is hier zeker op zijn plaats.

Openingsuren :
ma 10 u - 23 u
di gesloten
woe 17 u - …
do, vr, za, zo : 10 u - …
Verenigingen:
Opex Boys Pool Midweekcup
Rami Bridge kaartclub
Spaarkas Krekel en de mier
Feestcomité De Wielingen vzw

TECHNISCHE PLOEG
Affiche
Decor
Tekststeun
Toneelmeester
Geluidstechniek
Lichttechniek
Grime
Programmaboekje
Onthaal
Bar
Opnames
Productieleiding
Regie

Marijke Menu
KT Nut en Vermaak Oostende vzw
o.l.v. Stefaan Menu
Nadia Lauwerys
Tom Morel
Franky Vanwalleghem
Emiel Tratsaert
Leslie Vandenabeele / Katrien Kamler
Katrien Kamler
Leden van de kring
Leden van de kring o.l.v.
Dave Matthews
Film4fun
Stefaan Menu
Katrien Kamler

VOLGENDE PRODUCTIE:
“Vasche fiegen en oede fietematrullen”
op 17, 18 en 19 mei 2019
Een klucht in de regie van Willy Poelvoorde

C A S T

(in volgorde van optreden)

Zij

Jolijn Allary

Hij

Kevin Franckx

Ma

Véronique Fonteyne

Pa

Willy Poelvoorde

(debutante)
(debutant)

S C È N E S
1

is het nu al bezig ?

2

the morning after

3

flauw, heel flauw

4

naweeën van de huwelijksreis

5

bedrogen

6

weeën
PAUZE

7

changer

8

pensioen

9

overacting

10

samen

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

DE AUTEUR
Marc Smet (° 11 januari 1952) woont in
Wezemaal, deelgemeente van Rotselaar.
Hij was hoofddocent aan de Faculteit
Ingenieurswetenschappen aan de KU
Leuven van 1978 tot 2012 waar hij vooral les gaf in organische scheikunde. In
1982 debuteerde hij bij het Nieuw
Wezemaals Toneel. Sinds 1989 is hij er
ook actief als regisseur en auteur.
Hij schreef o.a. : Prik, Vincent … slaap
kindje slaap, Twee plus twee is twee,
Krullen op de maan, Een beeld van ijs, Het Albinomonster, Het
Evangelie volgens Marcus, De geur van naakte vrouwen, The
Musicbox, Klaprozen, Dansen op de heuvels van de stad en recent ook De Laatste Nacht en Noten.

Noordzee Kranen & Transport bvba
Ankerstraat 4 - B 8400 Oostende
Tel. +32 59 320100 - Fax +32 59 330645
www.noordzeekranen.be

Deze productie kwam tot stand
met de medewerking van:
•
•
•
•
•

dienst Logistieke Ondersteuning van de stad Oostende
Muzikale Vriendenkring Melody Makers Oostende
Kringwinkel Middelkerke
Drukkerij Publicae
Fire Technics

Zandvoordestraat 268b, 8400 Oostende / T 059 505659

www.stoffenverkempinck.be

WANTED
We zijn een vereniging die open staat voor iedereen, ongeacht
leeftijd, huidskleur, ... zolang we 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 mailen naar nutenvermaakoostende@gmail.com.
Heb je geen acteerambities, maar wil je 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.

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.

AVG OF GDPR ?!?
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 dan ook de nieuwe regels volgen.
Wie op de hoogte wenst te blijven van onze producties mailt
best naar via nutenvermaakoostende@gmail.com of vult het
formuliertje in de foyer in en geeft het af 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 (https://
www.facebook.com/groups/
nutenvermaakoostende/)
voor de laatste updates
of
via onze website www.nutenvermaakoostende.be

