AUTEURSBUREAU ALMO BVBA

Nieuwsbrief April 2016
IN DIT NUMMER:

1. ALLES OP NEN HOOP - eRVe
2. JOSH - Frans Busschots
3. AFGANG - Eddy Van Ginckel
4. BRECKX EN CO - Marc De Bie
5. DEN BOMPA DEUG(T)NIET - Ed Bruyninckx
6. CAMEMENBERT DEN EERSTE - José Ruysevelts
7. SOS PRINS6 - Lieve Naulaerts

1. ALLES OP NEN HOOP
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

eRVe
komedie
5D-5H
avondvullend

Mona en Lisa hebben met het geld van de Lotto een mooi huis kunnen kopen én een exclusief,
goedlopend lingeriebedrijf. Frank zorgt voor de distributie en als gewezen postbode weet hij
hoe hij de verzendingen moet aanpakken. Broer Francis probeert een filmcarrière te maken en
heeft al een aantal rolletjes kunnen bemachtigen. Zijn vriend Paul werkt mee in het atelier. En
Magda de buurvrouw is nieuwsgierig. Wanneer een bekend Amerikaans acteur via Francis in
contact komt met de lingerielijn, moeten er hals over kop nieuwe ideeën bedacht worden om
de “grote deal” binnen te halen.

2. JOSH
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frans Busschots
toneelspel
5D-4H-1M-1J (mog. fig.)
avondvullend

Wanneer Mary, de moeder van Josh overlijdt, is hij wees en niemand van de familie
wil hem adopteren. Hij komt uiteindelijk bij zijn grootouders terecht maar dit is eigenlijk niet de beste oplossing. Want opa Joseph vindt dat hij niet naar school hoeft
te gaan en op die manier maakt hij het leven voor zichzelf alvast gemakkelijker.
Ondanks tal van tegenslagen zal Josh zijn wil doorzetten en hij wil slagen, met de
hulp van Eileen.
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3. AFGANG
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Eddy Van Ginckel
komedie
2D-1H
avondvullend

‘Afgang’ is een redelijk absurde komedie in drie delen, waarbij sommige personages compleet afgaan en
anderen dit enkel trachten te vermijden. Madame De Vos, vergezeld van haar dochter Martine, gaat op
doktersbezoek omdat ze de laatste tijd moeite heeft om de slaap te vatten. De dokter komt op de proppen
met een wel heel bijzonder recept. Wanneer het tweetal wat later op een terrasje van een café iets wilt
nuttigen, komt de vreemde dokter totaal ongevraagd aan hun tafeltje zitten en maakt avances bij de moeder, terwijl hij in feite een kind wilt bij de ‘kunstzinnige en onbevlekte’ dochter, die, zo blijkt later, reeds
twee maanden zwanger blijkt te zijn.

4. BRECKX EN CO
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Marc De Bie
tragikomedie
4D-7H
avondvullend

Jan Baptiste Breckx, tachtig jaar oud, ligt op sterven. Het moet een tiran geweest zijn. Al dertig jaar heeft
hij niet meer gesproken tegen zijn inwonende dochter Liza. Dat heeft te maken met de vader van Breckx,
die ooit in een krankzinnigengesticht werd gestopt. Ten onrechte, beweert Breckx. Maar is dat zo? Er zijn in
elk geval nog zotten in de familie. Tirannen ook. En wat is er aan de hand met Herman, de bizarre hoofdfiguur van dit drama? Zijn barok taalgebruik doet vermoeden dat hij geen gewone gek is. In elk geval verschuift hij de actie steeds van het ‘sotte’ naar het ‘vroede’, van treur- naar blijspel.

5. DEN BOMPA DEUG(T)NIET
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Ed Bruyninckx
blijspel
4D-4H
avondvullend

Achiel Mallaert – den bompa- is een gepensioneerd weduwnaar. Zoon Honoré en zijn schoondochter
Hortense wonen bij hem in en ze maken er geen geheim van dat ze het niet erg zouden vinden als
Achiel vlug de ‘pijp aan Maarten’ zou geven.
Ze zijn duidelijk alleen maar uit op den bompa zijn erfenis. Voor hen deugt den bompa niet zolang hij
leeft!
Den bompa laat het gedrag van zijn zoon en schoondochter niet aan zijn hart komen en met zijn eigen deugnietstreken amuseert hij zich fameus.
Als op zekere dag zijn zuster Eulalie en zijn jonge broer Basiel plots opduiken, verandert er heel veel.
Eulalie en Basiel hadden tien jaar geen contact meer gehad met hun broer. Ze vinden de situatie van
Achiel nu niet bepaald ‘ideaal’ en samen met de huisdokter Vital De Maeght pakken ze het ‘probleem’
op een wel verrassende manier aan !...
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6. CAMEMBERT DEN EERSTE
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

José Ruysevelts
jeugdtoneel
4D-3H-1fig (2 dubbelrollen)
avondvullend

Het koninkrijk Gorgonzola wordt al vele jaren liefdevol geregeerd door koning Pomerol en zijn gemalin koningin Chablis. De onderdanen leven in welstand en iedereen is gelukkig. Iedereen behalve kroonprins Camembert! De kroonprins is rot verwend en nooit content. Een gepast cadeau vinden voor zijn 39 e verjaardag wordt dus een hele opgave. Ten einde raad besluit de regering , de raad van het volk in te roepen:
“Wie een origineel geschenk bedenkt , ontvangt een vorstelijke beloning ! De pensiongasten van
Villa Katinka zien die beloning wel zitten..

7. SOS PRINS6
Auteur: Lieve Naulaerts
Genre:
kindertoneel
Bezetting: 7D-1H (alt.bez. mogelijk)
Duur:
avondvullend
De prinsessen van de bijzondere prinsessenclub zijn onder leiding van de Pofdame in volle
voorbereiding van hun jaarlijks bijzondere prinsessenclubfeest, tot….prinses Nacht te voorschijn komt en er een stokje wil voorsteken. Zal het feest toch kunnen doorgaan? Een grappig stuk over prettig gestoorde prinsessen.

U kan al deze stukken ter lezing aanvragen bij
Opendoek via www.theaterbib.be
Meer info bij ellen.asaert@opendoek-vzw.be
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