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ONGELOOFELIJK!!
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frank Haller
komedie
4D-3H
avondvullend

Hedendaagse komedie over iemand die aan de vooravond van zijn veertigste
verjaardag, voor het eerst, alleen gaat wonen in een appartement. Verder zijn er zijn
bazige moeder die hem niet los kan laten, twee jonge dames die in het appartement aan
de overkant wonen, zijn beste vriend, een opdringerige vrouwelijke werkcollega en een
al wat oudere Italiaanse charmeur die boven hem woont.
Eén van de jongedames wordt op hem verliefd, maar hij kan nauwelijks geloven dat dit
echt is, terwijl de Italiaanse charmeur voor het eerst echte liefde leert kennen bij een
persoon van wie niemand dit verwacht….
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ANDERMANS
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Marc Reynaert
tragedie
3D-1H
90’

De dood van een dokter brengt vier mensen samen: zijn vrouw Marie, zijn dochter
Anne, haar collega Gert en buurvrouw Flosje. Het verleden eiste zijn tol. En buiten is
de wereld in de ban van vluchtelingen. Het verhaal komt op gang als er tijdens een
actie van de ordediensten een vluchteling in het been wordt geschoten en weet te
ontkomen. Anne, net als haar vader arts van beroep, treft de zwaargewonde man aan.
Kiest zij voor haar beroepsgeheim, voor zwijgplicht of doet zij haar burgerplicht en
geeft ze de man aan? Individu versus gezag. Antigone 2018

DE RODE ANJER
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frank Deckers
thriller
3D-5H
avondvullend

Thomas was een gerespecteerde rechercheur, die zich steeds hardnekkig in een zaak
vastbeet. Door een blunder uit het verleden is hij nu nog slechts een schim van wie hij
vroeger was en kijkt nu enkel nog uit naar zijn pensioen.
Wanneer hij wordt uitgedaagd door een seriemoordenaar, is de confrontatie met zichzelf
misschien wel zijn zwaarste opdracht ooit.
De Rode Anjer is een stuk waarbij het genre Thriller en drama samenvallen.
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NE NIEUWE AUTO
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frans Busschots
toneelspel
4D-1H (alternatieve bezetting mogelijk)
éénakter (60’)

Vier dievegges genieten van het zonnetje voor het terras van een cafetaria. Een van de
dievegges herkent zich plots in deze omgeving. Hier heeft ze destijds een brommer en
een elektrische fiets gestolen. Nu ziet ze een grote nieuwe auto staan in de garage.
In de garage staan er nog meer, dus eentje minder is zeker doenbaar.
Ze komt in gesprek met de uitbater van de cafetaria. Hij wil een nieuwe auto ruilen voor
die elektrische fiets. Wanneer de ruil gesloten wordt, blijkt dat in de grote kist maar een
heel klein zit. Ze zijn dus beetgenomen en de uitbater van de cafetaria heeft zijn
elektrische fiets terug.
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