PROGRAMMA

VOORWOORD
Lieve mensen,
Welkom. Bedankt om opnieuw of voor de eerste keer naar een
opvoering van onze toneelkring te komen.
De titel is voor mij in elk geval “Chinees”. Of Oostends ?
Iets Oosters ? Met verse vijgen en oude wrikkelgatjes ?
Wie weet ?
Binnen enkele minuten zal je het gaandeweg ontdekken.
Ook onze “schaduwploeg” is dan aan zet, hoewel je ze amper
ziet. Vaak staan er tijdens een productie meer mensen achter
de coulissen dan er acteurs op de scène staan. Ik bewonder
hun werk in de weken voorafgaand aan de opvoering. En dit
meerdere avonden per week en meerdere weken aan een stuk.
Kledij, rekwisieten, decor, … alles wordt besproken. Wat we
zelf niet voorradig hebben wordt her en der gezocht.
Improvisatie komt er regelmatig aan te pas. Daarom verdient
onze “schaduwploeg” op tijd en stond een bloemetje voor haar
tomeloze inzet.
Wil je onze “schaduwploeg”, m.a.w. souffleur, toneelmeester,
technici, filmploeg, verhuizers, decorbouwers, bar– en onthaalpersoneel, … versterken of een handje toesteken ?
Vul dan het blaadje in dat U vindt in de foyer. We zien je
graag komen en je doet het niet voor niets, wat dacht je ?
We hopen zoals altijd dat je van deze voorstelling zal genieten,
en dat je de inzet van de spelers en de mensen voor of achter
de schermen zal appreciëren met een warm applaus.
Christiane, secretaris
www.nutenvermaakoostende.be

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

DE REGISSEUR AAN HET WOORD
Na de nieuwjaarsfeesten zijn we met zijn allen vertrokken
naar het Verre Oosten. We zijn in karavaan op onze kamelen
op zoek gegaan naar het paleis van Sjeik Abdoel el Bazaar en
hebben die gevonden heel diep in de woestijn. Maar heet dat
het daar is ! Onze eieren waren meteen hard gekookt.
Gelukkig is het door de dikke muren heel wat koeler binnen in
het paleis, maar toch. Hopelijk hebben jullie als toeschouwer
niet te veel last van de warmte !
Maar de warmte kwam niet alleen van buiten, maar ook van
binnen ons team, waar iedereen zich met volle overgave heeft
geschaard achter het stuk met de neuzen allemaal in dezelfde
richting.
Ik heb echt genoten van die warme sfeer en ik dank dan ook
van harte alle acteurs en medewerkers voor hun volle en
onvoorwaardelijke inzet en intense repetities, waarbij mijn
lachspieren menig keer werden aangesproken.
Ik wens jullie dan ook allemaal veel plezier met deze Vlaamse
klucht, geschreven en gebracht door kustjongens.
Willy Poelvoorde, regisseur

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

dienst Logistieke Ondersteuning van de stad Oostende
Muzikale Vriendenkring Melody Makers Oostende
CC De Grote Post
Toneelgezelschap Kaproenken, Toneelking Pro Arte en
Progressieve Toneelkring Boontje vzw

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

VASCHE FIEGEN, OEDE FIETEMATRULLEN
VRIJDAG 17, ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 MEI 2019

In het Verre Oosten, midden in de woestijn,
staat het exotische paleis van Sjeik Abdoel el Bazaar.

Zijn rijk gevulde harem verveelt zich,
want de sjeik is bijna nooit thuis.
Als er dan plots geruchten de ronde doen
dat de sjeik naar andere vrouwen lonkt,
gaan de poppetjes aan het dansen …

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
Toneelmeester
Geluidstechniek
Lichttechniek
Grime
Haartooi
Programmaboekje
Onthaal
Bar
Opnames
Productieleiding
Regie

Marijke Menu
KT Nut en Vermaak Oostende vzw
o.l.v. Stefaan Menu
Katrien Kamler
Stefaan Menu
Franky Vanwalleghem
Emiel Tratsaert
Katrien Kamler
Gaëlle Vanwalleghem
Katrien Kamler
Leden van de kring
Leden van de kring o.l.v.
Björn Neels en Dave Matthews
Film4fun
Stefaan Menu
Willy Poelvoorde

VOLGENDE PRODUCTIE:
“De Kast”
op 13, 14 en 15 december 2019
in de regie van Gui De Vriese

CAST

(in volgorde van optreden)

Agave

Véronique Fonteyne

Primula

Katie Van de Weghe
(gast)

Pergola

Chris Tahon

Rose

Jasmien

Dahlia

Sjeik Abdoel el Bazaar

Ahmed el Durüm

Mohammed bin Salaami

Kathy Lerouge

Kristin Puype

Gaëlle Vanwalleghem
(jongere & debutante)
Dries Gilliaert

(gast)

Michaël Backelandt
(gast)
Daniël Menu

DE AUTEURS
Ronnie De Reese is al meer dan vier
decennia lid van de Koninklijke Toneelkring
"Onder Ons" vzw Blankenberge als acteur.
Hij is ook auteur van sketchen en meer dan
40 toneelstukken in het Blankenbergs
dialect. Hij was vele jaren onderwijzer in
d’Oefenschool en was er tijdelijk directeur.
Hij regisseerde in de vroege jaren negentig
het leerlingentoneel.
Roger Provoost schrijft regelmatig samen met Ronnie De
Reese. De vaak komische stukken van hen beiden zijn o.a. Floppy, Komt dat tegen!, Oh die opa toch!, Op kot, Streken, Wat
een warboel!

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.

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.

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 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
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 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

