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HIJ RAAKTE MIJ (AAN)
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Stijn Van Haecke
drama
5D-4H
avondvullend

Een groepje laatstejaars-studenten van het Koninklijk Atheneum dagen elkaar uit naar
aanleiding van hun laatste 100-dagen-feest. Wat begon als een spel draait keihard
anders uit en laat onuitwisbare sporen na op hun vriendschap. Wat gebeurde er met
laatstejaarsstudente Jill? Leerkracht Steve Bosmans wordt ondervraagd door de
onderzoeksrechter.
“Hij Raakte Mij (aan)” is een “what happened”. Door middel van flash-backs en
flash-forwards worden de puzzelstukken aangereikt en kan je alles op de juiste plaats
laten vallen. Maar krijg je ook voldoende antwoorden?

Een spannende zoektocht naar de waarheid.
Gebaseerd op een combinatie van waar gebeurde feiten.
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VUISTEN
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Hedwig Cooremans
tragedie
2D-2H
avondvullend

In feite is VUISTEN kort samen te vatten:
“Fons mishandelt zijn vrouw Greet”, maar het is natuurlijk meer dan dat:
Greet houdt alles verborgen voor de buitenwereld. Ze is een kei geworden in het
vertellen van leugens en het opdissen van verhaaltjes. Fons verbiedt haar ook contact
te hebben met haar familie. Er is geen reden (wel een verre oorzaak!) voor dit geweld
en alles lijkt uitzichtloos. Tot Christiane, de zus van Greet opdaagt.
Het bijzondere van VUISTEN is dat ook de kinderen – evengoed slachtoffer – een
plaats krijgen in het kapittel. Hun rollen worden echter vertolkt door volwassen
acteurs. Als er al eens gelachen wordt, zullen medevoelen en gêne toch de boventoon
voeren.

VOSSESTREKEN

Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Richard Andriessen
blijspel
4D-4H
avondvullend

De familie Vos, bestaande uit vader Swa, en de drie ongehuwde zonen Gust, Dre, en Jef
wonen onder één dak. Swa vind dat de tijd gekomen is dat zijn zonen op zoek gaan naar
een geschikte echtgenote. Natuurlijk tegen de zin van de drie vrijgezellen, die eigenlijk
best tevreden zijn met hun leventje. Maar Swa houdt voet bij stuk, en onze vrijgezellen
moeten wel gehoor geven aan vaders wens. Wonderwel lukt het hen ook om alle drie een
verloofde te vinden. Maar vrouwen in een mannenbastion, en dan nog liefst drie tegelijk,
dat brengt onvermijdelijk veranderingen met zich mee.
Als Swa dit had kunnen voorzien ???
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JA CHEF NEE CHEF
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Brik Van Dyck
komedie
1D-3H
avondvullend

De wat oudere en steenrijke beschuitenfabrikant Helmuth nodigt twee jonge
werknemers uit op zijn luxueuze landgoed om daar te bepalen wie van de twee promotie
zal maken in het bedrijf en zijn persoonlijke assistent wordt.
De twee sollicitanten zijn tegenpolen van elkaar. Toby is de bescheiden selfmade boy.
Patrick is de vlotte fils-à-papa.
Wanneer ook nog een zekere Nathalie op de proppen komt, duiken er allerlei spoken uit
het verleden op.
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