AUTEURSBUREAU ALMO BVBA

Nieuwsbrief Januari 2018
IN DIT NUMMER:

1. 1001 - Jan Charles
2. MAG HET EEN BEETJE MINDER? - Liliane Vlaminckx
3. HOTEL FANTASIA - Frie Viccy & Nester Kempens
4. DE BRIEF - Hedwig Cooremans
5. BEDANKT LIEVE OUDERS - Yves Caspar
6. KRASSE KNARREN - Frank Degruyter
7. DE DROMEN VAN DE VERBEELDING - Frank Haller

1. 1001
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Jan Charles
sprookje
8M-7J-veel figuranten (alternatieve bezetting en dubbelrollen mogelijk)
avondvullend

1001 nachten waarin de verbeelding van Sjarazaad triomfeert over de dood
1001 verhalen met een ongeremde fantasie, een prikkelende sensualiteit, een ontwapenende
humor, verrassende wendingen en verkleedpartijen, verwerkt in één toneelstuk
1001 dromen omdat de waarheid niet in één droom ligt maar in verschillende
1001 omdat niet de angst van 9/11 maar de vreugde het leven moet bepalen

2. MAG HET EEN BEETJE MINDER?
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Liliane Vlaminckx
monoloog
alternatieve bezetting mogelijk
15’

Een bundel met monologen en dialogen
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3. HOTEL FANTASIA
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frie Viccy en Nester Kempens
komedie
7D-4H
avondvullend

Elly en Manu runnen samen met hun kok Lies en ober Rafke een banaal hotel op het platteland. Echt
veel valt er niet te beleven en dat merken ook de klanten want ze blijven gewoon weg. Als er niet
snel iets ondernomen wordt, dreigt een faillissement. Ze steken de koppen een laatste keer bijeen en
besluiten te investeren om van hun hotel een gezellige locatie te maken waar iedereen z’n wildste
fantasie en spannende dromen kan beleven. Het enthousiasme wakkert aan. Een nieuw interieur en
een nieuwe naam voor het hotel zullen alvast bijdragen tot een buitengewoon succes, zo hopen ze
althans. Wordt HOTEL FANTASIA een schot in de roos…?

4. DE BRIEF
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Hedwig Cooremans
toneelspel
3D-2H
avondvullend

Het verhaal van 3 zussen van dezelfde vader, van wie er 2 mekaar voor het eerst zullen ontmoeten.
Britt en Lynn komen bij mekaar op het terras van Jesse’s Blues Bistro. Ze zijn een tweeling en hebben
mekaar in geen jaren meer ontmoet. Britt en Lynn konden mekaar als kind in brand spuwen.
Zijn ze nog 20? Wie schreef De Brief en waarom?
In de Bistro zit geheel toevallig de derde zus Tess, met haar vriend Glenn, een gewetenloze versierder.
Iedereen komt in het café samen en de spanningen lopen hoog op…

5. BEDANKT LIEVE OUDERS
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Yves Caspar
komedie
5D-5H
avondvullend

Lisette en Gust zijn 45 jaar getrouwd. Hun oudste dochter Martine nodigt haar broer Laurent en zus
Astrid op een avond uit om samen plannen te maken voor een verrassingsfeest. Maar Lisette en
Gust zorgen zelf voor een verrassing, wanneer ze dezelfde avond onverwacht op bezoek komen bij
Martine. De plannen voor een groot verrassingsfeest lijken in het water te vallen. Dan maar een
gewoon feest. Een gewoon feest vol grote verrassingen. Want Samantha, het nieuwe lief van zoon
Laurent, blijkt niet helemaal te zijn wat de familie had verwacht. Ook SueEllen van de bloemenwinkel strooit roet in het feestelijk eten…en die huwelijkstrouw, waarvan sprake destijds in de kerk…
heeft brave Gust zich daar wel 45 jaar lang aan gehouden? Één ding staat vast, het wordt een jubileum om nooit te vergeten.
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6. KRASSE KNARREN
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frank Degruyter
komedie
6D-6H-fig mogelijk
avondvullend

In het woonzorgcentrum zijn de voorbereidingen voor de Opendeurdag op zondag volop aan de gang.
Er meldt zich ook een nieuwe- rijke?- bewoner aan. Hilaire Antheunis van de grondwerken Antheunis.
Rudy, de huistherapeut probeert het leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken wat niet
altijd van een leien dakje loopt. Dat blijkt onder andere uit het verhaal dat hij vertelt over de gebeurtenissen tijdens een uitstap naar Scherpenheuvel. Het gezelschap is daar sindsdien niet langer welkom
….hoogtepunt van de opendeurdag – naast het optreden van de dansgroep en koor – is de jaarlijkse
tombola. Die dreigt dit jaar in het honderd te lopen zij het niet dat de nieuwe bewoner alsnog voor een
oplossing kan zorgen. Alles loopt gelukkig goed af zowel voor de overspelige dokter als voor alle andere
personages die zich aan het eind van het verhaal kunnen opmaken voor 14 dagen vakantie.

7. DE DROMEN VAN DE VERBEELDING
Auteur:
Genre:
Bezetting:
Duur:

Frank Haller
zwarte komedie
5D-3H
avondvullend

Het is een gitzwarte komedie waarbij droom en werkelijkheid in elkaar overgaan. Het gaat over
relaties en werkdruk en de verwachtingen die hiermee gepaard gaan, eisen die mensen aan
elkaar stellen. Rode draad is het verhaal van een jonge lesbische vrouw die worstelt met haar
geaardheid en opgegroeid is in een strenge omgeving en de diverse mensen die hierop hun
mening geven. De laatste scène doet al het zwartkomische dat eraan voorafgaat, in een nieuwe
context plaatsen.
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