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1. BROCHETTE SPECIAL - Nester Kempens
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2. ZAMBIA - Frédérique Macron

2

3. DE DOOD WACHT - Bruno Chovau
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4. ALS GE BEGRIJPT WAT IK BEDOEL - Willy Gilis

3

BROCHETTE SPECIAL
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Nester Kempens
komedie
5D-4H
avondvullend

Erna en Willy Vanuytsel wonen met hun twee dochters in een rustige buurt waar het aangenaam genieten is tussen het vele groen. Het aanpalend huis staat leeg, de vakantie begint en
het is mooi weer. Wat wil een mens nog meer? Omstreeks die periode schrijft de gemeente
een wedstrijd uit om een brakke lap grond om te toveren tot een uniek eco-project. Erna wil
meedingen naar de eerste prijs en beslist gelijkertijd dat het hele gezin “Back to basics” gaat
leven. Het eerste protest van de kinderen wordt opgelost met de mantel der liefde en Erna
begint aan haar levenswerk. Veel eerder dan voorzien dagen de nieuwe buren op. Helaas zijn
ze van marginaal allooi waardoor de behaaglijke sfeer zienderogen verandert. De filosofie
van beide gezinnen staat lijnrecht tegenover elkaar. Spanningen kunnen niet uitblijven en de
messen worden in beide kampen geslepen. Maar dan gebeurt er iets wat niemand ooit had
durven denken…!
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ZAMBIA
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frédérique Macron
tragikomedie
3D-2H-2M-1J /alternatieve bezetting mogelijk
90’

Zambia is het verhaal van drie zussen die uitblinken in oppervlakkigheid, nonversaties,
hysterie en foute relaties. Hun talenten stralen af op hun geliefden, waardoor de banaliteit van alledag vrij spel krijgt om glorieus uit te deinen tot permanente crisissituaties met
dodelijke afloop. Mocht het niet lachwekkend zijn, het was zonder meer een tragedie.

DE DOOD WACHT
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Bruno Chovau
komedie
2of3D-3of2H / alternatieve bezetting mogelijk
avondvullend

Een vrouw ontwaakt na een zelfmoordpoging in het ziekenhuis.
Even later staat ze weer oog in oog met de dood, letterlijk deze keer…
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ALS GE BEGRIJPT WAT IK BEDOEL
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Willy Gilis
blijspel
5D-4H
avondvullend

Lieselot wordt dertig jaar en geeft een barbecue in de tuin. Buiten haar vrienden is ook nog
haar baas meneer Jacket en haar meter tante Floor uitgenodigd. Moeder Yvonne wil dat alles prima verloopt en zet haar man André en Chantal de meid stevig aan het werk. Vincent
de belastingcontroleur, die in de weekends, in ’t zwart, graag iets bijverdiend komt juist dit
weekend de kamer van Lieselot behangen . Chantal de meid die de veertig al voorbij is ziet
wel iets in de schilder. Tante Floor is een echte Tirol fan en heeft voor Lieselot een chalet
gekocht in Oostenrijk, er zijn wel een paar voorwaarde aan verbonden. Meneer Jacky laat
duidelijk merken dat hij voor de mannen is. En Lieselot stelt Chris, haar lesbische vriendin
voor. Als er dan tijdens de BBQ een hevig onweder losbarst als de Oostenrijkse vriend van
Floor, Otto Baumhakker net is toegekomen, er heel wat schade is in de tuin, en heel de
nacht moet doorgewerkt worden om alles op te ruimen , klaart alles weer op en hang de
lucht weer vol liefde .

U kan al deze stukken ter lezing aanvragen bij
Opendoek via www.theaterbib.be
Meer info bij bastiaan.malcorps@opendoek.be
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