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1. ROMAIN EN JULIA - Jan Charles

2. CAFE DE REISDUIF - José Ruysevelts
3. EEN MEID UIT DE DUIZEND - Frie Viccy & Nester Kempens
4. MIDLIFE - Frank Deckers
5. OMA GEEFT KATOEN - Frans Busschots
6. KERSTMIS IN DE KOFFETROEMEL - Ed Bruyninckx

1. ROMAIN EN JULIA

Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Jan Charles
tragikomedie
8D-8H
avondvullend

In Romain en Julia is de toon iets luchtiger dan in het origineel -er wordt ook niemand
vermoord- en verzet de jongere generatie zich tegen een relatie van hun ouders, een
weduwe en een weduwnaar.
Het stuk speelt zich af in Brugge. In het Verona van Shakespeare hadden beide
vijandige families hun eigen kleur, hier kleurt de rivaliteit groen- en blauwzwart en dat
wakkert de emoties net zo hoog aan. Het stuk is opgevat als een voetbalwedstrijd en
duurt dus ook tweemaal vijfenveertig minuten (met eventueel verlengingen). Het
decor stelt een voetbalstadion/huiskamer voor en een scheidsrechter zorgt ervoor dat
de conflicten niet té veel uit de hand lopen
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2. CAFE DE REISDUIF
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

José Ruysevelts
blijspel
5D-5H
avondvullend

1960, “Café De Reisduif”. Sinds de plotse dood van haar man staat Rozeke er alleen
voor. Enerzijds wil ze de nagedachtenis van haar man in ere houden, anderzijds wil ze
stoppen met het duivenlokaal en er een brasserie van maken.
Maar de vaste klanten willen niet dat ze stopt … Want Rosa is een pront vrouwtje met
het hart op de juiste plaats…En dan verschijnt uit het niets … Harry ! Harry laat een
diepe indruk na bij iedereen. Rozeke staat plots in vuur en vlam …De oude moeder van
Rozeke denkt er het hare over.. Op haar eigen cynische manier analyseert ze de
gebeurtenissen..

3. EEN MEID UIT DE DUIZEND
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frie Viccy & Nester Kempens
blijspel
5D-6H
avondvullend

Betty en Stef zijn bijna 10 jaar gehuwd. Zij bouwt een carrière uit in de modewereld en
hij is verzekeringsagent. De weinige tijd die ze samen doorbrengen wordt er meestal
gekibbeld. Tot de dag dat Stef iets vreemds ontdekt in de handtas van Betty. Zijn eerste
vermoeden is dat zij een minnaar heeft. Stef gaat stiekem op onderzoek en schuwt geen
enkele methode tot hij de dader gevonden heeft. Hij schakelt zelfs vrienden en kennissen
in om achter de waarheid te komen. Maar zal hij die ooit vinden?

4. MIDLIFE
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frank Deckers
komedie
2H
avondvullend

Wanneer twee vrienden elkaar na vele jaren toevallig terug ontmoeten, worden
herinneringen aan vroeger algauw opgehaald. Vele anekdotes uit hun wilde jaren
komen naar boven. Maar de sfeer wordt echter grimmiger als blijkt dat er nog
onverwerkte gevoelens tussen hen staan. MIDLIFE is een toneelspel waarbij de
personages geconfronteerd worden met een palet aan gevoelens, waarbij hun
vriendschap op de proef wordt gesteld. Door middel van flashbacks worden
hilarische gebeurtenissen uit het verleden in scène gezet.
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5. OMA GEEFT KATOEN
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frans Busschots
blijspel
3D-5H
avondvullend

Frans en Amalie leven gelukkig in hun huisje. De inwonende dochter Stans, waarvan de
man niet meer bij haar woont, heeft een tienerdochter, Lita. Wanneer Frans overlijdt zit
Amalie even in de put, maar dan verlangt ze weer naar iemand die haar voeten kan
verwarmen. Oude vrienden en andere kandidaten melden zich. De ene maakt al meer
kans dan de andere, en bijna wordt een deal gesloten. Ook Stans voelt opnieuw
belangstelling voor een man. Luuc staat plots op de eerste rij. Lita heeft een vriend ge
vonden via internet, maar zal die lang meegaan?

6. KERSTMIS IN DE KOFFETROEMEL
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Ed Bruyninckx
kerstspel
6D-4H-1 pop
30’

Lies, de bazin van café " De Koffetroemel" is druk in de weer met het klaarmaken
van het kerstmenu voor haar stamgasten. Druppelsgewijs komen ze binnen vallen.
Ze hebben het erover dat ze buiten - waar het berekoud is en een pak sneeuw ligt een raar koppel gezien hebben met een kinderwagen...
Niemand kent het koppel en ze gaan er dan maar van uit dat het mensen van 'de
cirque' zullen geweest zijn. De waarheid heeft echter niets met een circus te maken !

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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