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AMUSEMENT OP T APPARTEMENT
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Sylvain Luyckx
komedie
3D-5of6H (dubbelrol mogelijk voor een heer)
avondvullend

De familie Dewael woont in een fraai appartement op de tweede verdieping en vormt
op het eerste gezicht een gelukkig gezin. Maar na 32 jaar komt er sleet op de relatie.
Wanneer de politie aanklopt na een verdacht ongeval, steekt de herinnering aan een
oud geheim terug de kop op. De familiale vrede vertoont plots grote barsten.
De kinderen, de meid, een duo inbrekers en de politie proberen er hun voordeel uit te
halen. Is de familie Dewael nog te redden?
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EEN POST-THEATRALE DEPRESSIE
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Ward Van Eynde
tragikomedie
3D-4H /alternatieve bezetting en figuratie mogelijk
avondvullend

Sven is een gepassioneerd acteur in het amateurtoneel. Het biedt hem een ontsnapping
uit de realiteit…even wegdromen en alle zorgen van thuis even vergeten. Echter zit de
laatste voorstelling erop, het doek is gevallen… terug in de dagelijkse sleur sukkelt
Sven langzaam maar zeker in een post-theatrale depressie die weegt op zijn gezin…met
alle gevolgen vandien…

DE HOED, DE RAT EN DE FURIE
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Jan Leunckens
jeugdtoneel
5of4D-3of4H / alternatieve bezetting en figuratie mogelijk
avondvullend

Wantrich City, een klein mijnwerkersdorpje in het Wilde Westen. In de Thrown Hand
Saloon schuilt de coole en zelfzekere cowboy met de bijnaam “de Hoed” al dagenlang
voor de zinderende hitte. Hij wacht er rustig op de komst van zijn verraderlijke “vriend”,
die door iedereen “De Rat” wordt genoemd. Hun jarenlange vete over de
temperamentvolle barvrouw, de Furie, staat op het punt om tot een uitbarsting te
komen. Een verhaal over liefde en verraad, trouw, eerlijkheid, stoere en minder stoere
cowboys, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en hoogoplopende spanning met één
centrale vraag: is alles wel wat het lijkt?
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PLAN B
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Christophe Mailleux
tragikomedie
3D-2H
avondvullend

Kerstmis 1999. De familie Coucke verzamelt zich ten huize van vader Albert (65) en zijn
inwonende moeder Aline (85). Albert Coucke heeft drie kinderen: Yves (40), een
onderhoudstechnicus die verschijnt in het gezelschap van zijn Braziliaanse vriendin
Lorena (38), de afwezige Henri (39) die gemigreerd is naar Amerika en waarmee de
vaderband verbroken lijkt en zijn nagekomen dochter Charlotte (28), voor wie het leven
één grote speeltuin lijkt te zijn.
Het is duidelijk dat de relatie van Albert met zijn zoon Yves helemaal anders ligt dan die
met dochter Charlotte: daar waar hij Yves nog steeds puberale rebellie en opstand verwijt,
hemelt hij zijn dochter op en ontneemt haar door bovenmatige verwennerij elke vorm van
zelfstandigheid. Dit smeulend vuur wordt aangewakkerd door de rijkelijk vloeiende
alcohol, waardoor oude geschiedenissen al snel terug zullen oplaaien. Alberts drang om
controle te houden op de familie slaat om naar machteloosheid en het over te laten
familiebedrijf Coufer torent als een zwarte schaduw over hen heen: zal het bedrijf deze
familieleden kunnen bij elkaar houden?
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