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OP CONGE
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

eRVe
komedie
5D-5H (2 fig)
avondvullend

De wielertoeristen willen een weekendje weg om te gaan fietsen maar willen dit
absoluut zonder hun partner doen. Dat is natuurlijk niet naar de zin van sommige
partners. Er zijn een aantal jaloerse vrouwen die het niet zo gemunt hebben dat hun
partners een weekendje weg gaan samen met één wielertoeriste. Ze besluiten om
stiekem hun mannen achterna te reizen en willen ze eens een goeie poets bakken.
In het eerste bedrijf worden er afspraken gemaakt onder de toeristen om er samen
een weekendje –zonder de partners- op uit te trekken om te gaan fietsen.
In het tweede bedrijf worden er afspraken gemaakt onder de partners om er samen
een weekendje op uit te trekken om hun fietspartners een flinke poets te bakken.
In het derde en het vierde bedrijf zijn de toeristen aangekomen in hun verblijf, zonder
dat ze weten dat hun partners daar ook aanwezig zijn. Daar gebeuren heel wat zaken
die feitelijk het daglicht niet mogen zien.
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DE TRUKENDOOS
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Mark De Bie
blijspel
5D-4H
avondvullend

Jessie leidt een saai leven in de schaduw van haar gezin. Tot een nieuwe buurman
opduikt. Hij kan in de toekomst kijken, beweert hij. Die toekomst belooft dat Jessie
verliefd op hem zal worden. Jessie reageert eerst nuchter, raakt dan onder indruk en slaat
allengs aan het twijfelen. Kan ze haar lot in eigen handen nemen?
Hoe vrij is een mens? Welke rol speelt het toeval in het leven?

KAAL
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Chantal Van den Eede
jeugdtoneel
1H-2M-1J
avondvullend

Celina werd kaalgeschoren. De avond van een feestje ging ze naar huis met haar
(ex-)vriendje. Door zijn dronken toestand sloeg hij Celina ongewild bewusteloos.
Wanneer Celina bijkwam stond Zaki met een scheerapparaat in zijn hand.
Zaki herinnert zich niets van de avond, maar alles wijst in zijn richting..

U kan al deze stukken ter lezing aanvragen bij
Opendoek via www.theaterbib.be
Meer info bij Bastiaan.Malcorps@opendoek-vzw.be

AUTEURSBUREAU ALMO BVBA
Jan van Rijswijcklaan 282
B-2020 Antwerpen

Telefoon: 03 260 68 16
Fax: 03 216 95 32
E-mail: info@almo.be

BEZOEK ONS OP HET WEB!
www.almo.be

