PROGRAMMA

VOORWOORD
Beste toeschouwer,

Ongeveer 9 jaar geleden stond ik voor de eerste keer op de
planken .. vol zenuwen en adrenaline. Ik kreeg de smaak te pakken en de toneelmicrobe (neen geen virus deze keer) had me in
haar ban.
Intussen heb ik toch al in een aantal stukken meegespeeld.
Weet je … het is echt leuk. Je leert nieuwe mensen kennen. Je
belandt dan ook in een soort van tweede familie. Voor mij is het
een soort van uitlaatklep waar je dan ook eens een andere persoon kan zijn.

Sinds kort zit ik ook in het bestuur van KT Nut en Vermaak
Oostende vzw. Door corona heb ik wel nog niet zoveel kunnen
betekenen voor de rest van het bestuur en de vereniging zelf.
Ik ben immers een jong ‘kuikentje’ tussen de andere ‘zwanen’
als het gaat over hoe en wat je als bestuur zoal moet doen.
Nu we weer naar een min of meer normale situatie evolueren,
heb ik er vertrouwen in dat het dan allemaal ook wel los zal lopen zodat ik mijn steentje effectief kan bijdragen in het reilen
en zeilen van de kring.

Mocht je zelf zin hebben om toneel te spelen of te helpen achter de schermen..., je kan je ons altijd een seintje geven of
aanspreken na de voorstelling.
Groetjes
Kathy, verantwoordelijke interne communicatie
www.nutenvermaakoostende.be

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

DE REGISSEUR AAN HET WOORD
In mei 2019 brachten we –in deze zaal– de komedie “Vasche
fiegen en oede fietematrullen”.
November 2019: 2 van de 3 spelers voor de opvoering van “De
Kast” vallen wegens gezondheidsredenen uit. We moeten de
productie voor december 2019 jammer genoeg afgelasten.
Maart 2020. We zijn volop aan het repeteren voor een trilogie
t.g.v. ons 140-jarig jubileum, als we wegens corona in een eerste lockdown gaan. De 4 volgende producties (mei 2020, december 2020, mei 2021 en december 2021) kunnen / mogen we
niet optreden omwille van de dan geldende COVID 19maatregelen.
Na al die coronamiserie beslissen we om voor deze productie
een komedie op te voeren. Daardoor komt “De Kast”, wegens
zijn dramatische ondertoon niet in aanmerking.
Dan maar brochures lezen! Ik ontdek “De Jamadama’s” van
Paul Coppens: een origineel theaterstuk, komisch maar met een
realistisch ondertoontje.
Ondertussen zijn we weeral 4 maanden aan het werk met die
tekst. En het wordt langzaam maar zeker prettiger. Je merkt
dat de actrices volledig in hun personage gegroeid zijn. Zo
kunnen ze veel beter hun samenspel en interactie ontwikkelen.
Wij, Nut en Vermakers van dienst, hebben in elk geval genoten
van alle repetities. Ik hoop dat jullie, ons publiek, kunnen genieten van het acteerwerk van 4 sterke en heel gemotiveerde
dames.
Veel toneelplezier.
Stefaan

Deze productie kwam tot stand m.m.v:
•
•

dienst Logistieke Ondersteuning van de stad Oostende
CC De Grote Post

DE JAMADAMA’S
VRIJDAG 10, ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 DECEMBER
2021
Vier gezworen vriendinnen zorgen tijdens het jaarlijks etentje van hun vrouwenclub voor de nodige ambiance. Ze hebben
zoveel succes met hun ‘lachlied’ dat ze besluiten om daarmee
verder te gaan. Ze dromen zelfs van een professionele showbusinesscarrière. Maar of ze hierin slagen ?

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

TECHNISCHE PLOEG

Affiche
Decor
Tekststeun

Marijke Menu
KT Nut en Vermaak Oostende vzw
o.l.v. Stefaan Menu
Nadia Lauwerys

Toneelmeesters

Willy Poelvoorde
Bart Van Luchene

Geluidstechniek

Franky Vanwalleghem

Lichttechniek
Stagehands

Grime
Programmaboekje
Onthaal
Bar
Opnames
Productieleiding &
regie

Daniël Menu
Roland Vlieghe
Bart Van Luchene
o.l.v. Willy Poelvoorde
Véronique Fontaine
Katrien Kamler
Leden van de kring
Leden van de kring o.l.v.
Björn Neels en Dave Matthews
Film4fun
Stefaan Menu

C A S T

(in volgorde van optreden)

Jaklien

Chris Tahon

Margriet

Katrien Kamler

Daniela

Christine Derycke
(debutante)

Martine

Kathy Lerouge

VOLGENDE PRODUCTIE:
“Als de kat van huis is...”
op 09, 10 en 11 december 2022
in een regie van
Willy Poelvoorde

DE AUTEUR
Paul Coppens (° Aalst, 21.08.1952).
Tijdens zijn legerdienst schreef hij zijn allereerste toneelstuk. Zijn grote doorbraak
in het beroepstheater kwam er met
“Schafttijd” dat door het Fakkeltheater in
Antwerpen werd gecreëerd in 1985 en “Hora
Est” voor de Brusselse KVS dat in 1986 in
première ging. Het jaar nadien kreeg hij
voor “De tuinman” de Sabamprijs. Hij was o.a. co-scenarist van
de VTM-soaps “Wat nu weer?!” en van “Meester”. Sinds enkele
jaren heeft hij van het schrijven zijn beroep gemaakt.
Stukken: Fataal, Wolk van muggen, Gasten zijn lasten, Barak
Faunus, Het wittebroodslijk, Klachten, Het huis in de bocht,
Opgepast ongepast, Pas op voor de kleine, Pompen of verzuipen, Touwen boven de wind, Het sacochenvirus, ...

Noordzee Kranen & Transport bvba
Ankerstraat 4 - B 8400 Oostende
Tel. +32 59 320100 - Fax +32 59 330645
www.noordzeekranen.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, fluisterdame of -heer,
toneelmeester, 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.
Zorg ervoor dat dit coronaveilig gebeurt.

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.
Respecteer ieders mening en gezondheid.

Zandvoordestraat 268b, 8400 Oostende / T 059 505659

www.stoffenverkempinck.be

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 sinds 25 mei 2018.
Als vereniging moeten we de nieuwe regels volgen.
Wie op de hoogte wenst te blijven van onze producties mailt
het best naar 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 ga je dan ook mee met je tijd hé.
Je kan ons dus volgen via facebook
(https://www.facebook.com/groups/
nutenvermaakoostende/)
voor de laatste updates

of
via onze website
www.nutenvermaakoostende.be

Sfeercafé “De Katteie”
Iedere dag open vanaf 10u
Gesloten op donderdag
Keuken: ‘s middags 12u-15u
‘s avonds 18u-20u
Reservatie mogelijk op +32 59 44 16 55
en op 0495 23 63 47

Leopold I-Plein 2 - 8400 Oostende

