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SORRY - Erwin Van Herreweghe
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SORRY
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

is

Erwin Van Herreweghe
maatschappelijk
1D-1H
avondvullend

Het stuk behandelt een maatschappelijk fenomeen : de vergrijzing van de bevolking.
Voor heel wat oudjes brengt dit een aantal kopzorgen met zich mee (huisvesting,
gezondheid, sociale en culturele contacten,ontspanning,familiale relaties enz….)
Niet alle oudjes genieten, zonder enig probleem, van hun welverdiend pensioen.
Jammer genoeg neemt het percentage dementerende patiënten of mensen die aan de
ziekte van Alzheimer lijden voortdurend toe. Maatschappelijk is dit onder andere te
verklaren door het feit dat de mensen steeds langer leven. Voor de naaste familieleden
het niet evident om op een serene en mensvriendelijke manier om te gaan met dit
hedendaags medisch fenomeen.
Ik draag dit stuk op aan mijn moeder, die net als vele leeftijdsgenoten, lijdt aan de
ziekte van Alzheimer. Ze verblijft in een woonzorgcentrum en het alledaagse leven loopt
niet altijd van een leien dak. Er zijn al bijna ontelbare wetenschappelijk studies gewijd
aan deze ziekte, maar de medische wereld kijkt vaak hulpeloos toe hoe deze mensen
stilaan wegdeemsteren in hun eigen wereld….
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PARELS VOOR DE ZWIJNEN
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

José Ruysevelts
blijspel
4D-4H (1 dubbelrol mogelijk)
avondvullend

Sinds Marc met pensioen is , gaat het met hem bergaf. Zijn vrouw Claire klaagt haar
nood bij de buren…Binnenkort zijn ze dertig jaar getrouwd en ze wil een feest met al
les erop en eraan.
Marc vindt een feest verloren geld dus Claire gaat op zoek een bijverdienste..
Op een dag komt dochter Fleur thuis met heuglijk nieuws.
Ze heeft de prins van haar dromen ontmoet : Baron Dudekem Grand Chose!
Claire is in de wolken en de buurvrouw is jaloers..Als dat maar goed komt…

COUP DE FREIN

Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Pascale Wouters
drama
6D-4H
avondvullend

Als blijkt dat de zaken in het circus goed gaan, beslist papa om extra personeel aan te
nemen. Zijn mensenkennis wordt op de proef gesteld wanneer hij zijn nieuwe werkkracht
introduceert. Het wantrouwen binnen de familie is groot. Vooroordelen en leugens
belemmeren het succes, geld verdwijnt. Daarnaast heeft papa de handen vol met zijn
kinderen die ten koste van alles worstelen met hun eigen problemen. Hoe lang overleeft
een familie die elkaar niet vertrouwt? Wie is er uiteindelijk nog gemotiveerd om te leven in
het circusmilieu? En wie heeft ons Meisken vermoord? Alleen Cassandra weet het.
Een blik achter de schermen van een goed draaiend bedrijf dat stilaan zijn pluimen
verliest.
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LAST MINUTE
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Roger Van Ransbeek
absurd-drama
2D-1H
avondvullend

Een vrouw heeft ingetekend voor een goedkope verre vliegreis, zonder haar echtgenoot
erbij te betrekken. Omdat het om een ‘last minute’ ging, was heel snel beslissen de
boodschap. In volle voorbereiding van de afreis komt haar schoonzuster nog even langs
om te buurten, wat de vrouw als storend ervaart. De echtgenoot van de vrouw is echter
niet bepaald opgezet met deze niet voorziene vakantie.
Had hij andere plannen of heeft hij een verborgen agenda?

S.O.S. SINT
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Brik van Dyck
sinterklaasverhaal
3D-4of5H-2M-2J (dubbelrollen en alternatieven mogelijk)
60’

De oudjes Felix, Tuur, Jeanine en André wonen al jaren samen in een rusthuis,
waar ze stevig onder de knoet worden gehouden door zusters Desirée en Priscella.
De lichtpuntjes in hun leven zijn de regelmatige bezoekjes van hun kleinkinderen.
Wanneer echter een verloren gelopen Zwarte Piet hen komt vertellen dat die goede
oude Sint spoorloos is verdwenen en het grote kinderfeest in het water dreigt te vallen, besluiten de oudjes om nog één keer in hun leven alles uit de kast te halen.
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