PROGRAMMA

VOORWOORD
Beste toneelliefhebber,
Wij heten je van harte welkom op onze voorstelling: een
avondvullend toneelspel waarin een mindervalide jonge
man door zijn moeder “ versmacht ” wordt.
Aangenaam is anders !
Nochtans was het onze bedoeling je een komedie voor te
schotelen volgens ons principe om drama’s en/of thrillers af
te wisselen met komedies.
Sommige acteurs en actrices konden zich echter in deze
periode niet vrijmaken
Daardoor hebben wij dan ook de onvervalste komedie
“ De lingerie van meneer Henri ” voor de maand
mei 2018 in petto.
Vanavond staan naast een gelauwerde acteur en een
actrice met ervaring, een debutante en een oude rot
in het vak op de planken.
Wij wensen je een aangename kennismaking met onze
visie op dit realistisch drama.
Het bestuur.

Zandvoordestraat 268b, 8400 Oostende / 059 505659

www.stoffenverkempinck.be

De doodskopvlinder
Auteur :
Regieconcept :
Coaching :

Frans Cools
Katrien Kamler
Stefaan Menu

Het is het verhaal van Frank, een jongeman van
27 jaar in een rolstoel. Hij wordt al sinds zijn
twaalfde door zijn moeder gedomineerd.
Zijn enige bezigheid is zijn vlinderverzameling.
In een vijftal flash-backs zien we hoe Frank,
met de hulp van het buurmeisje Vanessa, aan
de verstikkende aanwezigheid van zijn moeder
probeert te ontsnappen.
Dan wordt Vanessa, die beroepshalve een callgirl
is, vermoord. De inspecteur, die het onderzoek
voert, komt ook bij de buren langs.
Een doodskopvlinder in de flat van Vanessa
brengt hem bij Frank, de vlinderverzamelaar .

Onze data voor onze volgende productie:
vrijdag 11 mei 2018 om 20.30 uur ,
zaterdag 12 mei 2018 om 20.30 uur
en zondag 13 mei 2018 om 15.00 uur
in zaal Dactylo van CC De Grote Post .

De regisseur aan het woord
Na het mislukken om onze geplande productie gecast te
krijgen, wilde Katrien met de beschikbare spelers aan de
slag gaan voor “De doodskopvlinder”.
We kampten terug met tegenslag toen een hoofdrolspeelster wegens familiale omstandigheden met spijt in het
hart moest afzeggen. Het probleem werd echter zeer vlug
opgelost, toen Katrien zei dat zij die rol zou overnemen.
Als huisregisseur van de kring kwam ik in aanmerking om
deze productie af te werken. Ik wilde echter wel het
oorspronkelijke concept van Katrien volgen.
Mede door al die problemen ontstond er echter wel een
grote tijdsdruk . Waar er algemeen wordt aangenomen dat
een productie minstens 30 repetitieavonden nodig heeft,
hadden wij er maar 22 meer over.
Maar deze cast bestaat uit twee gemotiveerde actrices
en twee enthousiaste acteurs die gedurende al die tijd het
beste van zichzelf hebben gegeven. Zelfs onze problemen
met het repetitielokaal kreeg hen niet klein.
Nu, een kleine twee maanden later, staan zij voor jou op de
planken. Zelf kan ik alleen maar duimen op een goede
afloop. Maar ik weet dat ze er alles aan gedaan hebben.
Daarom zeg ik uit volle borst :
Dank je wel Michel, Katrien, An en Chris.
Een gemeend applaus hebben jullie van mij al verdiend.

Stefaan.

TECHNISCHE PLOEG
Concept

Katrien Kamler

Affiche

Gunther Himschoot

Decorontwerp
Tekststeun
Toneelmeester
Geluidsregie
Lichtregie
Grime
Programmaboekje

Stefaan Menu
Nadia Lauwerys
Willy Poelvoorde
Franky Vanwalleghem
Emiel Tratsaert
Véronique Fonteyne
Stefaan Menu

Onthaal

Christiane Lams
Jean Jacobsen
Leden van de kring

Bar

Dave Matthews
Björn Neels
Karel Neels
Leden van de kring

Productieleiding

Stefaan Menu

CAST
Frank Verlinden
Moeder
Mieke Wouters
(alias Vanessa)
Inspecteur Hofman

Chris Poitier (jongere)
Katrien Kamler
An Bevernage
(debutante)
Michel Feyen (als gast)

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 blijven onze
“barmannen en –moeders” voor jullie
paraat in de Dactylo-foyer.
Dan is het zelfs mogelijk om even
gezellig te keuvelen met de spelers
en de medewerkers.

De auteur : Frans Cools
03/02/1923 - 02/12/2003
Gewezen secretaris van de “Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs”

Televisie :
Radio :

“De bruidskist”

(1966 - BRT Vlaamse Televisie)

“De Speeldoos”
“Tussen hemel en aarde”
“Net zilveren toiletstel”
“Zand erover”
“De roos van Steenbeke”

(1964 - BRT Antwerpen)
(1966 - BRT Antwerpen)
(1970 - BRT Antwerpen)
(1970 - BRT Antwerpen)
(1971 - ARP Antwerpen)

Toneel
“Niets dan de waarheid”
“De scheve toren”
“In geweten niet belast”
“Achter de schermen”
“Net einde van de dag”

(Creatie 1960 - Hoger Op Wuustwezel)
(Creatie 1972 Laboratorium Vlaams Toneel Antwerpen)
(Creatie 1972 - Schoolbond 20 Antwerpen)

(Creatie 1972 - Arbeiderskunst Antwerpen)
(Creatie 1972 Augustijnertheater Antwerpen)
“Proces zonder uitspraak” (creatie 1964 Koninklijk Vannestegenootschap Oostende)
“Diagnose genezen”
(Creatie 1972 - KVS Brussel)

Prijs van de stad Brussel 1965
“De prijs voor het zwijgen”(Creatie 1972 - Flandria Antwerpen)
“De derde persoon”
(Creatie 1972 - Augustijnertheater Antwerpen)
“Net slangennest”
(Creatie 1972 Sint Katerinakring Stene Oostende)
“Spelen op zolder”
(Creatie 1972 - W. Van den Bruelle Meise)
“Oog om oog”
(Creatie 1972 - Arena Gent)
“Een harlekijn voor Flip” (Creatie 1972 Meiklokje Sint-Agatha–Berchem)
“Chrysanten”
(Creatie 1972 - Studio Parnasnue Brussel)
“De doodskopvlinder”
(Creatie 1982 - Augustijnertheater Antwerpen)

WANTED
Heb je theatrale ambities als actrice of acteur of wil
je als geluids- of lichttechnicus, als toneelmeester,
als souffleur of als productieleider aan de slag ?
Wij zijn steeds op zoek naar joviale mensen met
“(back-)stage”-allures voor een samenwerking met
een enthousiaste ploeg toffe collega’s.
Zin in avondwerk ?
Wij bieden je uitzicht op onbezoldigd vast
werk gedurende minstens 9 maanden per jaar in de
periode van begin september tot eind mei.
Spreek ons aan of neem een inlichtingenblad
aan de kassa, of mail ons op
nutenvermaakoostende@gmail.com .

Verdere info : www.nutenvermaakoostende.be

.

Deze productie kwam tot stand dankzij
de medewerking en steun van :
1. de Dienst Logistieke Evenementen van
de stad Oostende
2. de Gelukkige Haard
3. de Muzikale Vriendenkring Melody Makers
4. Fire Technics
5. de verkoopzaal van de kust ‘Romain’
6. de Kringwinkel Middenkust
7. de reisbureaus Thalassa en Azuriet
8. de familie Wille (Lede)
9. mevrouw Van den Berghe (Gent)

Verkoopzaal van de kust

Romain

Aan– en verkoop tweedehandsmeubelen
Aartsherogstraat 32, 8400 Oostende
T 059 806 340 - GSM 0484 62 70 41

