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WAT EEN SCHOUWSPEL
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Leon Pensaert
tragikomedie
4D-6H (dubbelrollen mogelijk)
avondvullend

Het gaat over de liefde die de jongeman Olivier voelt voor de mooie oudere vrouw
Metella, maîtresse van een graaf. Als de graaf zijn geliefde verlaat, vermoedt ze dat haar
leeftijd misschien wel de reden van de scheiding is. De graaf heeft zijn oog laten vallen
op een jongere prinses. Tussen Olivier en Metella ontstaat een romance die enkele jaren
duurt. Ze wankelt wanneer Metella’s jongere nichtje Sarah arriveert. Metella voelt aan
dat haar leeftijd zijn tol eist: rimpels, kraaienpootjes…het heeft geen zin zich ertegen te
verzetten, ook al probeert ze. Langzaam beseft Metella dat schoonheid vergankelijk is.
Zal ze in het reine komen met zichzelf?
Zullen Olivier en Sarah dichter tot elkaar komen of kiest Olivier definitief voor Metella?
(Naar Metella van George Sand)
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NA DE REGEN KOMT...Gunter
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Magdalena Van der Aa
satire
6D-6H (alt. bezet mogelijk)
avondvullend

VandePlas, een familiebedrijf in “paraplu’s”…of niet?
Een van de zovele bedrijven waar het iets minder goed gaat…of niet?
Een van de zovele bedrijven waar de omzet stagneert…of niet?
Een van de zovele bedrijven dat ter plaatse trappelt…of niet?
Het regent pijpenstelen in VandePlas. VDP staat tot aan zijn enkels in het water.
Een zinkend schip!
Maar omdat Pierre VandePlas geen paraplu wil trekken en ook niet van de regen in de
drup wil belanden, wordt een beroep gedaan op een “company coach”.
Van “old game management” naar “new game management”!

FREAK A LA CARTE
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Mario Galicia
horrorkomedie
5-15D/3-13H/max 7M/max 7J (alt. bezet. mogelijk)
avondvullend

Kim is een gedreven verpleger, geboren om mensen te helpen.
Sinds kort werkt Kim voor de gerenommeerde privékliniek Dippelstein, opgericht door de 3
topchirurgen: de zussen Dippel. Als één van de jongste patiënten wegloopt, doet Kim er
alles aan om het kind terug te vinden. Tijdens de zoektocht komt hij allerlei misvormde
mensen tegen. Als blijkt dat zijn werkgevers er iets mee te maken hebben, gaat hij
antwoorden zoeken in de kliniek. Daar komt hij terecht in een luguber Frankensteinachtig
laboratorium waar de zussen Dippel experimenten uitvoeren op mensen.
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CHIC VOLK
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Mark De Bie
blijspel
5D-5H
avondvullend

Het is maandag. Op maandagavond gaat Annette kuisen bij haar buurman de apotheker.
Maar niet vandaag. Nooit meer, heeft ze zonet besloten. Roland, haar echtgenoot, een
arbeider aan de Gasmaatschappij, heeft vandaag immers een bevordering gekregen, wat
hem het statuut van bediende in plaats van werkman opleverde. De echtgenote van een
bediende die andermans vuil werk doet - dat kan niet. Roland vindt van wel. Annette
gaat nog verder: ze wil in alles een aan hun nieuwe status aangepaste levensstijl. Om te
beginnen heeft ze het bijwonen gepland van een voorstelling in het chique kader van
Het Festival van Vlaanderen, met achteraf een etentje in een chic restaurant. Roland is
het daar niet mee eens. Hij had collega Pros beloofd diens plafond te helpen leggen.
Ruzie dus. Er zijn heel wat getuigen van de relatiestoornis. Moeder Pauline bijvoorbeeld.
En Dolf, de half-dove weduwnaar die Pauline met rodekolen overstelpt. Ook Susette, die
door het hooghartig gedrag van haar zus Annette danig over haar toeren raakt, zeker
omdat haar man Willy weer "overuren" moet kloppen en schoonmoeder Celine zich meer
dan ooit met alles bemoeit. En Sanne, Annettes dochter, die enigszins misbruik maakt
van het feit dat Kristof van de apotheker achter haar aan zit.
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