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De dokter en zijn patiënten
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Ed Bruyninckx
sketches
onbeperkt
+- 40 min.

Een bundeling van sketches én quickies die zich allemaal afspelen in een dokterskabinet en waarbij vaak misverstanden ontstaan in de gesprekken tussen de
dokter en zijn patiënten wat leidt tot hilarische situaties!
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Vier vrolijke vrouwtjes
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Paul Coppens
Komedie, blijspel
4D-2H
Avondvullend

Iedere week op vrijdag komen vier vriendinnen samen voor een avondje uit. Ze noemen
zich de VVV—De Vier Vrolijke Vrouwtjes. Dat is telkens het moment voor Imke om haar
zorgen aan de kant te zetten. Ze ontfermt zich over haar broer die na een auto-ongeval
een licht verstandelijke beperking heeft opgelopen en zijn geheugen is kwijtgeraakt. Dus
die wekelijkse vrolijke bijeenkomsten zijn een welgekomen ontspanning voor haar. Na
zo’n uitbundig avondje komen de overige vriendinnen op het idee om eens, puur voor
de fun, een date te zoeken voor Imke. De week nadien verschijnt inderdaad de
‘uitverkorene’: Nico. Maar Imke ziet het niet echt zitten met die man. Trouwens, ze is
vastbesloten geen enkele relatie te beginnen en daar heeft zij haar (verrassende) reden
voor. Ze doet er dan ook alles aan om Nico weg te krijgen, maar dat lukt niet zo best. Hij
blijft maar steeds opnieuw opduiken...

Kleren voor de keizer
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Mario Galicia
Muzikale komedie, jeugdtoneel
3M-5J
80 min.

De keizer is verslaafd aan eten, aan nieuwe kleren en vooral aan zichzelf. Hij gelooft dat hij
populair is en dat het volk zich zonder hem niet kan amuseren. Zijn lakeien laten hem in de
waan en houden ondertussen zelf de touwtjes in handen zonder dat de keizer dit beseft. Zij
zorgen zelfs voor een nieuwe hofnar die de keizer en z’n volk moet bezighouden. De
dienstmeiden zijn de onzin al lang beu en willen graag een dag weg uit het paleis. Ze verkleden zich als man om onherkenbaar uit het paleis te kunnen glippen. De hofnar grijpt zijn
kans om in de gunst te komen bij de keizer en stelt de verklede dienstmeiden voor als Italiaanse modeontwerpers. Deze grap loopt al snel uit de hand. Als de meiden dan ook nog
eens verplicht worden om nieuwe kleren te maken, verzinnen ze snel een list, maar hun
plan lijkt eerder absurd dan geniaal. Zullen de meiden hun bedrog kunnen volhouden of
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Naar het paradijs… of toch niet?
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Leon Pensaert
Tragedie
4D-7H
Avondvullend

Ergens in een afgelegen Zuid-Frans dorp leeft en werkt de jonge pastoor Serge Mouret. Hij
is zo verblind door zijn vroomheid in deze onherbergzame en goddeloze parochie dat hij
haast krankzinnig wordt. Zijn oom, die dokter is, bekommert zich om zijn mentale gezondheid. Hij brengt hem naar een nabijgelegen landgoed Paradou. En daar wordt hij verzorgd
door Albine, een 16-jarig meisje. Mouret ondergaat een metamorfose, zowel lichamelijk
als geestelijk. Beiden worden op elkaar verliefd. De vroegere erg gelovige priester vergeet
zijn vrome verleden en laat zich verleiden tot de seksuele daad. Maar op een dag denkt hij
terug aan zijn priesterschap, hij zoekt opnieuw zijn parochie op en maakt een hevige gewetensstrijd mee. Albine, gedreven door haar hartstocht, tracht Mouret te overreden terug te komen naar Paradou, het paradijs. Hij weigert: de band tussen beiden is echt verbroken. Albine stapt uit het leven, maar waarom en hoe?
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